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WSTĘP  
  

Kalendarium ważniejszych rocznic przypadających w roku 2022 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 2022 uchwalone przez Sejm  

Rzeczypospolitej Polskiej zostały zaznaczone kolorem czerwonym.  
  

Źródła:  

1. Bilska Grażyna: Laureaci Literackiej Nagrody Nobla : Kalendarz rocznic 2012. 

„Poradnik Bibliotekarza” 2011, nr 12, dod. „Kalendarium rocznic 2012”, s. 7–10  

2. Elektroniczny słownik biograficzny Śląska Cieszyńskiego [online] [dostęp:                                  

  08.12.2021] http://slownik.kc-cieszyn.pl  

3. Kalendarium rocznic i wydarzeń : ściąga dla bibliotekarzy, nauczycieli                        

     i animatorów kultury. Oprac. Grażyna Bilska. Warszawa, Wydawnictwo   

     Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2016  

4. Kalendarz ważniejszych rocznic przypadających w roku 2008. Oprac. Jolanta  

Sładek, Magdalena Tomecka. Katowice, Biblioteka Śląska w Katowicach 2007  

5. Picheta Jan: Kalendarium. „Kalendarz Beskidzki” 2012, s. 247–263   

6. Skotnicka Dorota: Kalendarium rocznic literackich w 2012 roku. „Poradnik 

Bibliotekarza” 2011, nr 12, dod. „Kalendarium rocznic 2012”, s. 1–6  

7. Słownik biograficzny Żywiecczyzny : praca zbiorowa. T.1–3. [Red. Jan Blitz  

     i in.]. Żywiec, Gazeta Żywiecka 1995, 1997, 2000  

8. Wikipedia, wolna encyklopedia [online] [dostęp: 08.12.2021].                          

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia   

http://slownik.kc-cieszyn.pl/
http://slownik.kc-cieszyn.pl/
http://slownik.kc-cieszyn.pl/
http://slownik.kc-cieszyn.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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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  

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  
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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  

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  
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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  

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  

05.05   Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych  
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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  

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  
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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  

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  

26.05             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  
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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  

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  

21.09   Międzynarodowy Dzień Pokoju  

21.09   Światowy Dzień Chorych na Alzheimera  

22.09   Europejski Dzień bez Samochodu  
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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  

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  
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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  

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  
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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   

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  

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   
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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 2022 ustanowił: 
 

  Rokiem Romantyzmu Polskiego 

            w 200. rocznicę urodzin epoki 

  

                 Patronami Roku 2022 zostali: 

Maria Grzegorzewska 
100. rocznica utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej 

 

Maria Konopnicka 
180. rocznica urodzin 

 

Ignacy Łukasiewicz 
200. rocznica urodzin i 140. rocznica śmierci 

 

Józef Mackiewicz 
120. rocznica urodzin 

 

Wanda Rutkiewicz 

30. rocznica śmierci  

 

Józef Wybicki 
275. rocznica urodzin i 200. rocznica śmierci 

225. rocznica napisania słów „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” 

95. rocznica ustanowienia pieśni „Jeszcze Polska nie zginęła”                            

hymnem narodowym 
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Uzasadnienia  

Polski Romantyzm  

Wybór okresu literackiego, jakim jest romantyzm wiąże się z 200. rocznicą 

opublikowania w Wilnie dzieła Ballady i romanse Adama Mickiewicza. Tomik 

ten uważa się za początek polskiego romantyzmu. „To romantyzm przyniósł 

genialne dokonania w literaturze Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, 

w muzyce Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki, w malarstwie Piotra 

Michałowskiego i Jana Matejki. Byli artystami polskimi, a jednocześnie 

światowymi ukazującymi wartości polskie w ich uniwersalnym kontekście”                    

– czytamy w uzasadnieniu uchwały.  

Maria Grzegorzewska  

Była twórcą pedagogiki specjalnej i jako pierwsza zakładała tego typu szkoły. 

Podkreślała, że „nie ma kaleki – jest człowiek”. Prowadziła kursy dla 

nauczycieli mających uczyć w szkołach specjalnych. W roku 2022 przypada 

setna rocznica utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, 

którego Grzegorzewska została dyrektorem. „Maria Grzegorzewska podkreślała, 

że każdy ma punkt archimedesowy, dzięki któremu można odkryć moc 

w człowieku i ocalić pełnię jego człowieczeństwa. Wciąż aktualne jest jej 

przesłanie: Piękne słowa tylko szkodę przynoszą, jeśli nie są poparte czynem, 

choćby próbą działania. Ona sama była zwolenniczką idei łączenia teorii 

z praktyką, przenikania przeszłości w przyszłość. Jej dzieła stanowią inspirację 

dla kolejnych badaczy i twórców akademickiej pedagogiki specjalnej oraz 

praktyki edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej” – zapisano w poselskim 

projekcie.  

Maria Konopnicka  

Uważana jest za jedną z najwybitniejszych pisarek w polskiej historii. W 2022 

roku przypada 180. rocznica jej urodzin. Była autorką takich dzieł jak „Rota”, 

„Pan Balcer w Brazylii”, „Mendel Gdański”, „Nasza szkapa” czy powieści 

i wierszy dla dzieci, jak „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” i „Na jagody”. 

„Za pomocą utworów protestowała przeciwko ustrojowi oraz 

niesprawiedliwości społecznej. Uczestniczyła w proteście przeciwko 

prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni, akcji potępiającej represje władz 

pruskich. Walczyła o prawa kobiet, o pomoc dla więźniów politycznych 

i kryminalnych” – czytamy w uzasadnieniu.  
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Ignacy Łukasiewicz  

W 2022 roku przypada zarówno 200. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza, 

jak i 140. rocznica jego śmierci. Posłowie w uzasadnieniu wyboru Łukasiewicza 

piszą o jego wielkich i niezwykłych zasługach dla przemysłu i gospodarki 

Polski oraz o jego „zaangażowaniu w walkę o niepodległość Ojczyzny” 

i „dbałości o pracowników”. „Należy on do zaszczytnego grona Polaków, 

których działalność odcisnęła wielki i pozytywny wpływ na rozwój naszej 

Ojczyzny, jak również całego świata” – czytamy w ustawie. 

Ignacy Łukasiewicz jest powszechnie znany jako wynalazca lampy naftowej 

i założyciel pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej.  

Józef Mackiewicz  

W 2022 roku przypada 120. rocznica jego urodzin. W uzasadnieniu czytamy, 

że niezwykle ważna jest „wielkość jego dorobku wytrwale wspierającego ideę: 

niepodległości Polski, wolności i przyjaznego współistnienia narodów Europy 

Środkowo-Wschodniej i niezłomnego oporu przeciwko komunizmowi oraz 

uniwersalne wartości jego prozy literackiej”. Józef Mackiewicz jest autorem 

wielu prac, m.in. Optymizm nie zastąpi nam Polski, Zbrodnia katyńska w świetle 
dokumentów, The Katyn Wood Murders. 

Wanda Rutkiewicz  

Rok 2022 to 30. rocznica śmierci wybitnej himalaistki. Była trzecią kobietą 

na świecie i pierwszym Polakiem w ogóle, który zdobył szczyt Mount Everest. 

Jako pierwsza kobieta w historii zdobyła szczyt K2. „Na upamiętnienie 

zasługuje też działalność Wandy Rutkiewicz w opozycji demokratycznej. 

W latach 80. była członkinią zakładowego koła „Solidarności” w Instytucie 

Maszyn Matematycznych. Niektóre źródła podają, że była pomysłodawczynią 

założenia tej komórki związku. Od najmłodszych lat trenowała różne dyscypliny 

sportu, by ostatecznie związać się z górami – najpierw jako taterniczka, potem 

alpinistka, a wreszcie – himalaistka. Była orędowniczką kobiecego himalaizmu, 

wspierała kobiece ekspedycje i sama brała w nich udział” – podkreślono 

w uzasadnieniu.  

Józef Wybicki  

W roku 2022 przypada kilka rocznic związanych z Wybickim: 275. rocznica 

urodzin, 225. rocznica napisania słów Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, 

200. rocznica śmierci oraz 95. rocznica ustanowienia pieśni Jeszcze Polska 

nie zginęła hymnem narodowym. Józef Wybicki to jeden z najważniejszych 

działaczy politycznych polskiego oświecenia.  
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                 ROCZNICE POLSKIE I ŚWIATOWE 
 

 

                           STYCZEŃ 

 

01.01 – 555. rocznica urodzin Zygmunta I Starego (1467–1548), wielkiego 

księcia litewskiego, króla Polski, przedostatniego z dynastii Jagiellonów na 

tronie polskim. 
 

01.01 – 115. rocznica urodzin Leonida Breżniewa (1907–1982), radzieckiego 

polityka, działacza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.  
 

01.01 – 100. rocznica urodzin Marka Edelmana (1922–2009), lekarza, 

działacza politycznego i społecznego pochodzenia żydowskiego, uczestnika 

powstania w getcie warszawskim. 

 

01.01 – 85. rocznica urodzin Adama Wiśniewskiego-Snerga (1937–1995), 

polskiego prozaika, przedstawiciela polskiej fantastyki naukowej. 

 

01.01 – 45 lat temu (1977) opublikowano manifest Karta 77. 

02.01 – 270. rocznica urodzin Franciszka Zabłockiego (1752–1821), polskiego 

komediopisarza i poety, publicysty, tłumacza, katolickiego duchownego. 

 

02.01 – 160. rocznica urodzin Michała Doliwo-Dobrowolskiego (1862–1919), 

rosyjskiego elektrotechnika, elektryka i wynalazcy pochodzenia polskiego. 

 

02.01 – 100. rocznica urodzin Konstantego Jeleńskiego (pseud. Kot ; 1922–

1987), polskiego intelektualisty, pisarza emigracyjnego, eseisty, krytyka. 

 

03.01 – 130. rocznica urodzin Johna Ronalda Reuela Tolkiena (1892–1973), 

angielskiego pisarza i filologa, prekursora literatury fantasy, autora trylogii 

Władca Pierścieni. 

 

03.01 – 125. rocznica urodzin Poli Negri (właśc. Apolonia Chałupiec ; 1897–

1987), polskiej aktorki teatralnej i filmowej, gwiazdy kina niemego.   

 

05.01 – 90. rocznica urodzin Umberto Eco (1932–2016), włoskiego semiologa, 

filozofa, bibliofila i mediewisty, powieściopisarza, eseisty i felietonisty. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jagiellonowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jagiellonowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunistyczna_Partia_Związku_Radzieckiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunistyczna_Partia_Związku_Radzieckiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Włochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Włochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Semiologia_%28tradycja_intelektualna%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Semiologia_%28tradycja_intelektualna%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bibliofilstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bibliofilstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mediewistyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mediewistyka
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06.01 – Święto Trzech Króli czyli Objawienie Pańskie, Epifania – 

chrześcijańska uroczystość mająca uczcić objawienie się Boga człowiekowi. 

06.01 – 610. rocznica urodzin Joanny D’Arc (znana także jako Dziewica 

Orleańska ; 1412–1431), francuskiej bohaterki narodowej, świętej Kościoła 

katolickiego, patronki Francji. 

 

06.01 – 170. rocznica śmierci Louisa Braille’a (1809–1852), francuskiego 

twórcy alfabetu dla niewidomych, nazwanego „alfabetem Braille’a”, organisty. 

 

06.01 – 115. rocznica śmierci Jana Stanisławskiego (1860–1907), polskiego 

malarza i pedagoga, wybitnego przedstawiciela polskiego modernizmu. 

07.01 – 140. rocznica śmierci Ignacego Łukasiewicza (1822–1882), polskiego 

farmaceuty i przedsiębiorcy, wynalazcy lampy naftowej, pioniera przemysłu 

naftowego w Europie. 

 

07.01 – 90. rocznica urodzin Henryka Bardijewskiego (1932–2020), 

polskiego prozaika, satyryka, autora sztuk scenicznych i słuchowisk oraz 

tekstów kabaretowych. 

07.01 – 20. rocznica śmierci Camilo José Celi (1916–2002), hiszpańskiego 

prozaika, twórcy stylu literackiego zwanego tremendyzmem, laureata Nagrody 

Nobla w dziedzinie literatury (1989).  
 

08.01 – 380. rocznica śmierci Galileusza (właśc. Galileo Galilei ; 1564–1642), 

włoskiego astronoma, astrologa, matematyka, fizyka, wynalazcy i filozofa.  
 

08.01 – 160. rocznica urodzin Emily Greene Balch (1867–1961), 

amerykańskiej pisarki i pacyfistki, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla (1946).  

 

08.01 – 80. rocznica urodzin Stephena Hawkinga (1942–2018), brytyjskiego 

astrofizyka, kosmologa, fizyka teoretyka.  
 

08.01 – 75. rocznica urodzin Davida Bowiego (właśc. David Robert Jones ; 

1947–2016), brytyjskiego piosenkarza, kompozytora, autora tekstów, 

multiinstrumentalisty, producenta muzycznego.  

 

08.01 – 60. rocznica rozpoczęcia wydawania Zeszytów Historycznych przez 

Instytut Literacki w Paryżu (1962). 

 

08.01 – 55. rocznica śmierci Zbigniewa Cybulskiego (1927–1967), polskiego 

aktora teatralnego i filmowego, jednego z najwybitniejszych aktorów 

powojennej Polski. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piosenkarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piosenkarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompozytor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompozytor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Multiinstrumentalista
https://pl.wikipedia.org/wiki/Multiinstrumentalista
https://pl.wikipedia.org/wiki/Producent_muzyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Producent_muzyczny
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09.01 – 225. rocznica utworzenia we Włoszech z inicjatywy generała Jana 

Henryka Dąbrowskiego Legionów Polskich (1797).  
 

10.01 – 130. rocznica urodzin Melchiora Wańkowicza (1892–1974), polskiego 

prozaika, publicysty, dziennikarza i reportera, autora powieści Ziele na kraterze. 

 

10.01 – 65. rocznica śmierci Gabrieli Mistral (właśc. Licila Godoy Alcayaga ;  

1889–1957), chilijskiej poetki, dyplomatki i działaczki oświatowej, laureatki 

Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1945). 

 

13.01 – 305. rocznica śmierci Marii Sibylli Merian (1647–1717), niemieckiej 

przyrodniczki, artystki i malarki, uważanej za pionierkę entomologii.  

 

14.01 – 280. rocznica śmierci Edmunda Halley’a (1656–1742), angielskiego 

astronoma, geofizyka, matematyka, meteorologa, fizyka i demografa.  

 

14.01 – 135. rocznica urodzin Hugo Steinhausa (1887–1972), polskiego 

matematyka żydowskiego pochodzenia, współtwórcy lwowskiej szkoły 

matematycznej. 

14.01 – 80. rocznica urodzin Krzysztofa Klenczona (1942–1981), polskiego 

kompozytora, wokalisty, gitarzysty i akordeonisty muzyki rockowej. 

 

14.01 – 65. rocznica śmierci Humphrey’a Bogarta (1899–1957),  

amerykańskiego aktora filmowego i teatralnego ikony kultury popularnej. 

 

15.01 – 400. rocznica urodzin Moliera (właśc. Jean Baptiste Poquelin ; 1622– 

1673), francuskiego komediopisarza, autora Świętoszka i Skąpca. 

 

15.01 – 115. rocznica urodzin Janusza Kusocińskiego (pseud. Kusy ; 1907–

1940), polskiego sportowca, lekkoatlety, złotego medalisty olimpijskiego z Los 

Angeles. 

17. 01 – 290. rocznica urodzin Stanisława Augusta Poniatowskiego (właśc. 

Stanisław Antoni Poniatowski herbu Ciołek ; 1732–1798), króla Polski, 

ostatniego władcy Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

 

17.01 – 40. rocznica śmierci Warława Szałamowa (1907–1982), rosyjskiego 

prozaika, poety, tłumacza, więźnia Gułagu. 

 

17.01 – 20. rocznica śmierci Camila José Celi (1916–2002), hiszpańskiego 

pisarza, poety, twórcy reportaży, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 

(1989). 
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18.01 – 140. rocznica urodzin A. A. Milne’a (właśc. Alan Alexander Milne ;  

1882–1956), angielskiego pisarza, twórcy literackiej postaci Kubusia Puchatka. 

 

18.01 – 130. rocznica urodzin Olivera Hardy’ego (właśc. Norvell Hardy ; 

1892–1957), amerykańskiego aktora i komika filmowego, występującego ze 

Stanem Laurelem w duecie komicznym Flip i Flap.  

18.01 – 85. rocznica urodzin Johna Hume’a (1937–2020), brytyjskiego                       

i północnoirlandzkiego polityka, laureata Pokojowej Nagrody Nobla (1998).  

 

18.01 – 20. rocznica śmierci Heleny Majdaniec (1941–2002), polskiej  

wokalistki bigbitowej, nazywanej „królową twista”. 
 

19.01 – 100. rocznica urodzin Jerzego Kawalerowicza (1922–2007), polskiego 

reżysera i scenarzysty filmowego, twórcy filmu psychologiczno-obyczajowego 

Austeria.  

 

20.01 – 130. rocznica urodzin Bronisława Taraszkiewicza (1892–1938),  

białoruskiego polityka, działacza społecznego, językoznawcy, tłumacza, 

jednego z twórców ortografii języka białoruskiego.  

20.01 – 100. rocznica urodzin Janusza Przymanowskiego (1922–1998), 

polskiego pisarza, poety i dziennikarza, scenarzysty filmowego, tłumacza 

literatury rosyjskiej. 

20.01 – 65. rocznica śmierci Jamesa Connolly’ego (1868–1957), 

amerykańskiego lekkoatlety, pierwszego zwycięzcy igrzysk olimpijskich ery 

nowożytnej. 

21.01 – 160. rocznica śmierci Boženy Němcovej (1820–1862), czeskiej pisarki, 

uznawanej za prekursorkę nowej czeskiej prozy.   

21.01 – 160 lat temu (1862) powstało niemieckie przedsiębiorstwo Opel, 

początkowo produkujące maszyny do szycia i rowery ; w 1899 rozpoczęto 

produkcję samochodów marki Opel.  
 

21.01 – 110. rocznica urodzin Alfreda Szklarskiego (pseud. Alfred Bronowski, 

Fred Garland, Alfred Murawski ; 1912–1992), polskiego pisarza, twórcy 

literatury młodzieżowej, autora wielotomowego cyklu o Tomku Wilmowskim. 

 

22.01 – 145. rocznica urodzin Bolesława Leśmiana (właśc. Bolesław Lesman ;  

1877–1937), polskiego poety pochodzenia żydowskiego, prozaika, eseisty, 

krytyka, tłumacza, czołowego przedstawiciela literatury międzywojnia. 
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22.01 – 15. rocznica śmierci Abbé Pierre’a (właśc. Henri Grouès ; 1912–2007), 

francuskiego księdza katolickiego, członka zakonu kapucynów, założyciela  

ruchu Emmaüs. 

23.01 – 190. rocznica urodzin Édouarda Maneta (1832–1883), francuskiego 

malarza, prekursora impresjonizmu, autora słynnego dzieła Śniadanie na trawie. 

 

23.01 – 160. rocznica urodzin Davida Hilberta (1862–1943), niemieckiego  

matematyka zajmującego się algebraiczną teorią liczb, równań całkowych, 

logiką i fizyką matematyczną.  

 

23.01 – 115. rocznica urodzin Hideki Yukawy (1907–1981), japońskiego 

fizyka teoretycznego, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (1949).  
 

23.01 – 95 lat temu (1927) zainaugurowano I Międzynarodowy Konkurs  

Pianistyczny im. Fryderyka Chopina (Konkurs Chopinowski), zainicjowany 

przez polskiego pianistę, profesora Jerzego Żurawlewa (1886–1980). 

 

23.01 – 15. rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego (1932–2007), 

polskiego reportażysty, publicysty, poety i fotografa, okrzykniętego „cesarzem 

reportażu”. 

 

24.01 – 150. rocznica śmierci Williama Webb Ellisa (1806–1872), pastora  

anglikańskiego, legendarnego twórcy gry w rugby  

24.01 – 80 lat temu (1942) odbyła się bitwa morska pod Balikpapan, stoczona 

pomiędzy flotą amerykańską a japońską podczas II wojny światowej. 

24.01 – 15. rocznica śmierci Krystyny Feldman (1916–2007), polskiej aktorki, 

znanej z roli w filmie Mój Nikifor.   
 

25.01 – 140. rocznica urodzin Virginii Woolf (właśc. Adeline Virginia Stephen 

; 1882–1941), angielskiej pisarki i feministki, uważanej za jedną z czołowych 

postaci literatury modernistycznej XX wieku.   

 

25.01 – 110. rocznica urodzin Mariana Brandysa (1912–1998), polskiego 

pisarza, eseisty, dziennikarza, autora cyklu reportaży historycznych Koniec 

świata szwoleżerów.  

 

25.01 – 75. rocznica śmierci Ala Capone (właśc. Alphonse Gabriel Capone ; 

1899–1947), amerykańskiego gangstera pochodzenia włoskiego. 
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26.01 – 105. rocznica śmierci Antoniny Domańskiej (1853–1917), polskiej 

pisarki, autorki powieści historycznych dla młodzieży. 

 

26.01 – 25. rocznica śmierci Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej (właśc. Marianna 

Zimińska-Sygietyńska ; 1901–1997), polskiej aktorki, reżyserki i pedagog, 

współzałożycielki Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. 

 

27.01 – 190. rocznica urodzin Lewisa Carrolla (właśc. właściwie Charles 

Lutwidge Dodgson ; 1832–1898), angielskiego pisarza, poety, matematyka, 

autora powieści Alicja w Krainie Czarów. 

 

28.01 – 335. rocznica śmierci Jana Heweliusza (1611–1687), gdańszczanina, 

astronoma królewskiego, matematyka, piwowara, drukarza, wynalazcy 

peryskopu.   

28.01 – 135. rocznica urodzin Artura Rubinsteina (1887–1982), polskiego 

pianisty pochodzenia żydowskiego. 

 

28.01 – 135 lat temu (1887) rozpoczęto budowę Wieży Eiffla. 
 

28.01 – 95. rocznica urodzin Marii Łopatkowej (właśc. Maria Łopatko ; 1927–

2016), polskiej pedagog, działaczki społecznej, pisarki, pedagog, założycielki 

Komitetu Ochrony Praw Dziecka. 
 

28.01 – 20. rocznica śmierci Astrid Lindgren (1907–2002), szwedzkiej pisarki, 

aktywistki społecznej, autorki książek dla dzieci: Pippi Pończoszanka, Dzieci                    

z Bullerbyn. 

 

29.01 – 140. rocznica urodzin Tadeusza Makowskiego (1882–1932), polskiego 

malarza działającego w Paryżu, przedstawiciela École de Paris, autora dzieła 

Kapela dziecięca. 

 

29.01 – 55. rocznica śmierci Adama Grzymały-Siedleckiego (1876–1967), 

polskiego prozaika, dramatopisarza, reżysera, tłumacza, krytyka literackiego                  

i teatralnego.  

 

31.01 – 225. rocznica urodzin Franza Schuberta (1797–1828), austriackiego 

kompozytora, prekursora romantyzmu w muzyce. 

31.01 – 45 lat temu (1977) otwarto Centrum Pompidou (Narodowe Centrum 

Sztuki i Kultury) w Paryżu. To projekt Włocha Renzo Piano i Anglika Richarda 

Rogera. 
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31.01 – 25. rocznica śmierci Andrzeja Szczepkowskiego (1923–1997), 

polskiego aktora teatralnego i filmowego, pedagoga.  

 

LUTY 
 

 

01.02 – 140. rocznica urodzin Louisa St. Laurenta (1882–1973), 

kanadyjskiego prawnika i polityka, premiera Kanady w latach 1948–1957.  

 

01.02 – 70. rocznica urodzin Rogera Tsiena (1952–2016), amerykańskiego 

biochemika chińskiego pochodzenia, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie 

chemii (2008). 

01.02 – 65. rocznica śmierci Friedricha Paulusa (1890–1957), pierwszego 

niemieckiego feldmarszałka, współtwórcy operacji Barbarossa.  
 

01.02 – 25 lat temu (1997) uruchomiono Poznański Szybki Tramwaj, zwany 

także PST, potocznie pestka.   

 

01.02 – 10. rocznica śmierci Wisławy Szymborskiej (właśc. Maria Wisława 

Anna Szymborska-Włodek ; 1923–2012), polskiej poetki, eseistki, krytyczki 

literackiej, tłumaczki, felietonistki, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie 

literatury (1996).  

 

02.02 – 140. rocznica urodzin Jamesa Joyce’a (irl. Séamus Seoige ; 1882–

1941), irlandzkiego pisarza tworzącego w języku angielskim, autora powieści 

Ulisses. 

 

02.02 – 115. rocznica śmierci Dmitrija Mendelejewa (1834–1907), rosyjskiego 

chemika, odkrywcy prawa okresowości pierwiastków chemicznych.  
 

02.02 – 95. rocznica urodzin Stana Getza (właśc. Stanley Gayetsky ; 1927–

1991), amerykańskiego saksofonisty jazzowego. 

 

02.02 – 35. rocznica śmierci Alistaira MacLeana (pseud. Ian Stuart ; 1922– 

1987), szkockiego pisarza, autora powieści sensacyjnych, detektywistycznych    

i wojennych. 

03.02 – 25. rocznica śmierci Bohumila Hrabala (1914–1997), czeskiego 

pisarza uważanego za znaczącego twórcę światowej literatury XX wieku.   



  

 

24  

  

03.02 – 20. rocznica śmierci Arnolda Mostowicza (właśc. Arnold Moszkowicz 

; 1914–2002), polskiego pisarza, dziennikarza, tłumacza, popularyzatora nauki, 
lekarza. 
 

03.02 – 10. rocznica śmierci Andrzeja Szczeklika (1938–2012), polskiego 

lekarza-naukowca, profesora Kliniki Chorób Wewnętrznych, pisarza eseisty       

i filozofa medycyny.  

 

04.02 – 120. rocznica urodzin Charlesa Lindbergha (1902–1974), 

amerykańskiego pioniera lotnictwa, generała brygady US Army. 

  

04.02 – 85. rocznica śmierci Władysława Przanowskiego (1880–1937),  

polskiego inżyniera, twórcy systemu nauczania prac ręcznych w polskich 

szkołach. 

 

04.02 – 70. rocznica urodzin Andrzeja Strzeleckiego (1952–2020), polskiego 

reżysera, aktora teatralnego i filmowego, prezentera telewizyjnego, satyryka.  

 

05.02 – 85 lat temu (1937) Sejm przyjął plan budowy Centralnego Okręgu 

Przemysłowego, z inicjatywy ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego.   

  
05.02 – 75 lat temu (1947) wybrano Bolesława Bieruta na urząd Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej przez Sejm Ustawodawczy.   

05.02 – 50. rocznica śmierci Marianne Moore (1887–1972), amerykańskiej 

poetki i pisarki modernistycznej, związanej z nurtem imagizmu.  

 

06.02 – 185. rocznica śmierci Antoniego Magiera (1762–1837), polskiego 

pisarza, pamiętnikarza, fizyka i meteorologa.  

 

06.02 – 90. rocznica urodzin François Truffaut’a (1932–1984), francuskiego 

reżysera, scenarzysty, aktora i producenta filmowego. 

 

06.02 – 70. rocznica śmierci Gieorgija Szpagina (1897–1952), radzieckiego 

konstruktora broni strzeleckiej, m.in. pistoletu maszynowego PPSz.  

 

06.02 – 75 lat temu (1947) Sejm Ustawodawczy powołał Józefa 

Cyrankiewicza na urząd premiera. 

 

07.02 – 210. rocznica urodzin Charlesa Dickensa (pseud. Boz ; 1812–1870), 

angielskiego pisarza, autora opowiadania Opowieść wigilijna.  
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07.02 – 145. rocznica urodzin Godfreya Harolda Hardy’ego (1877–1947), 

angielskiego matematyka, pasjonata czystej matematyki.  

 

07.02 – 145. rocznica urodzin Feliksa Nowowiejskiego (1877–1946), polskiego 

kompozytora, dyrygenta i wirtuoza, pedagoga, szambelana papieskiego. 

 

07.02 – 35. rocznica śmierci Czesława Wołłejki (1916–1987), polskiego aktora            

i reżysera teatralnego. 
 

08.02 – 125. rocznica urodzin Jana Żabińskiego (1897–1974), polskiego 

zoologa, wieloletniego dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.  

 

08.02 – 100. rocznica urodzin Tadeusza Gajcego (pseud. Karol Topornicki, 

Roman Oścień, Topór ; 1922–1944), polskiego poety czasu wojny, prozaika, 

dramatopisarza i krytyka literackiego. 

 

09.02 – 285. rocznica urodzin Thomasa Paine’a (1737–1809), angielskiego 

pisarza doby oświecenia, jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. 

 

09.02 – 165. rocznica śmierci Dionisiosa Solomosa (1798–1857), greckiego 

poety, twórcy poematu Hymn do wolności, który stał się greckim hymnem 

narodowym.  

 

09.02 – 120. rocznica urodzin Kazimierza Lisieckiego (pseud. Dziadek ; 1902– 

1976), polskiego pedagoga, wychowawcy, inicjatora powstania Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci Ulicy. 
 

10.02 – 185. rocznica śmierci Aleksandra Puszkina (1799–1837), rosyjskiego 

pisarza, przedstawiciela romantyzmu, klasyka literatury rosyjskiej. 

 

10.02 – 115. rocznica urodzin Stefana Świeżawskiego (1907–2004), polskiego 

historyka filozofii, autora Dziejów filozofii europejskiej w XV wieku. 

10.02 – 100. rocznica urodzin Árpáda Göncza (1922–2015), węgierskiego 

polityka, prawnika, pisarza, tłumacza, działacza opozycji, prezydenta Węgier. 

10.02 – 90. rocznica śmierci Edgara Wallace’a (1875–1932), angielskiego 

pisarza i poety, autora powieści awanturniczo-kryminalnych.  
 

10.02 – 60. rocznica śmierci Władysława Broniewskiego (pseud. Orlik ; 1897–

1962), polskiego poety, tłumacza literackiego, reprezentanta liryki rewolucyjnej, 

patriotycznej i żołnierskiej. 
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11.02 – 175. rocznica urodzin Thomasa Edisona (1847–1931), amerykańskiego 

naukowca, wynalazcy żarówki elektrycznej, przedsiębiorcy.  

 

11.02 – 50. rocznica śmierci Mariana Hemara (właśc. Marian Hescheles ; 

1901–1972), polskiego poety, satyryka, tłumacza, autora tekstów piosenek. 

 

11.02 – 50 lat temu (1972) Wojciech Fortuna zdobył pierwszy złoty medal dla  

Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Sapporo.  

 

11.02 – 30. rocznica śmierci Seweryny Szmaglewskiej (1916–1992), polskiej 

pisarki, autorki powieści dla i młodzieży Czarne stopy. 

 

12.02 – 170. rocznica urodzin Eugène Atgeta (1857–1927), francuskiego 

fotografika dokumentującego obraz zmieniającego się Paryża.   

 

12.02 – 110 lat temu (1912) abdykował sześcioletni Puyi, ostatni cesarz Chin. 

 

13.02 – 165 lat temu (1857) powstało Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 

Nauk.  

13.02 – 140. rocznica urodzin Tadeusza Banachiewicza (1882–1954), 

polskiego matematyka, astronoma i geodety.  

14.02 – 80 lat temu (1942) przekształcono Związek Walki Zbrojnej w Armię 

Krajową na rozkaz naczelnego wodza Władysława Sikorskiego.   
 

14.02 – 80. rocznica urodzin Piotra Szczepanika (1942–2020), polskiego 

piosenkarza i kompozytora, aktora i gitarzysty.  

 

15.02 – 65 lat temu (1957) ukazał się pierwszy numer dziecięcego miesięcznika 

„Miś”. 

 

15.02 – 15. rocznica śmierci Roberta Adlera (1913–2007), amerykańskiego 

fizyka i wynalazcy, współtwórcy pierwszego pilota telewizyjnego.  

16.02 – 170. rocznica urodzin Charlesa Taze Russella (1852–1916)), 

amerykańskiego kaznodziei i reformatora religijnego, twórcy ruchu Badaczy 

Pisma Świętego.   

 

16.02 – 125. rocznica urodzin Jana Cybisa (1897–1972), polskiego malarza, 

rysownika, pedagoga, krytyka sztuki, czołowego przedstawiciela koloryzmu. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_narciarskie_na_Zimowych_Igrzyskach_Olimpijskich_1972
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_narciarskie_na_Zimowych_Igrzyskach_Olimpijskich_1972
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sapporo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sapporo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paryż
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paryż
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16.02 – 115. rocznica śmierci Giosuè Carducciego (1835–1907), włoskiego 

poety i historyka literatury, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 

(1906). 

16.02 – 65. rocznica śmierci Józefa Hoffmanna (1876–1957), polskiego 

pianisty, kompozytora, pedagoga i wynalazcy. 

16.02 – 100. rocznica przyłączenia Górnego Śląska do Polski (1922). 

 

17.02 – 225. rocznica urodzin Heinricha Heinego (właśc. Harry Chaim Heine ; 

1797–1856), niemieckiego poety, prozaika, publicysty. 

 

17.02 – 110. rocznica urodzin Alice Mary Norton (pseud. Andre Norton, Allan 

West ; 1912–2005), amerykańskiej pisarki, przedstawicielki literatury fantasy                                            

i science fiction.  

 

17.02 – 55. rocznica śmierci Jana Wiktora (1890–1967), polskiego pisarza,              

publicysty, dziennikarza, działacza ludowego, posła na Sejm. 

 

17.02 – 50 lat temu (1972) wypuszczono z taśmy produkcyjnej Volkswagena  

Garbusa nr 15.007.034 – bijąc rekord produkcji należący do Forda T.   

17.02 – 40. rocznica śmierci Theloniousa Monka (1917–1982),  

amerykańskiego pianisty jazzowego, kompozytora, inicjator bebopu. 

 

18.02 – 110. rocznica urodzin Jana Knothego (1912–1977), polskiego 

architekta, grafika, pisarza, poety i dyplomaty.  

 

18.02 – 90. rocznica urodzin Miloša Formana (właśc. Jan Tomáš Forman ; 

1932–2018), czeskiego reżysera filmowego, czołowego przedstawiciela tzw. 

czechosłowackiej nowej fali. 

 

19.02 – 210. rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego (1812–1859), polskiego 

poety, dramaturga, powieściopisarza, epistolografa, zaliczanego do trójcy 

wieszczów polskiego romantyzmu. 

 

19.02 – 100. rocznica urodzin Władysława Bartoszewskiego (pseud. Ludwik, 

Teofil ; 1922–2015), polskiego polityka, historyka, dziennikarza, pisarza 

działacza społecznego i dyplomaty. 

 

19.02 – 75 lat temu (1947) Sejm uchwalił Małą Konstytucję (Ustawa 

Konstytucyjna o ustroju i zakresie działania najwyższych organów 

Rzeczypospolitej Polskiej). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fantasy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fantasy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fantasy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fantastyka_naukowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fantastyka_naukowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Garbus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Garbus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Garbus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_T
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_T
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jazz
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19.02 – 70. rocznica śmierci Knuta Hamsuna (właśc. Knud Pedersen ; 1859–

1952), norweskiego pisarza, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 

(1920). 

 

19.02 – 25. rocznica śmierci Denga Xiaopinga (1904–1997), chińskiego  

polityka, przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej (1978–1989). 

 

20.02 – 160. rocznica urodzin Edwarda Porębowicza (1862–1937), polskiego 

romanisty, poety, tłumacza, historyka literatury.  

 

20.02 – 110. rocznica urodzin Pierre’a Boulle’a (1912–1994), francuskiego 

pisarza i dyplomaty, autora powieści Most na rzece Kwai oraz Planeta małp. 

 

20.02 – 50. rocznica śmierci Marii Goepppert-Mayer (1906–1972), 

amerykańskiej fizyczki pochodzenia niemieckiego, laureatki Nagrody Nobla                        

w dziedzinie fizyki (1963). 

 

21.02 –115. rocznica urodzin W.H. Audena (właśc. Wystan Hugh Auden ; 

1907–1973), angielskiego poety i pisarza, eseisty, dramaturga, autora librett.  

 

21.02 – 100. rocznica urodzin Wiktora Tołkina (1922–2013), polskiego 

rzeźbiarza i architekta.  

 

21.02 – 85 lat temu (1937) powstał Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZON) 

– organizacja polityczna utworzona na polecenie Edwarda Rydza-Śmigłego.  

 

22.02 – 290. rocznica urodzin Georga Washingtona (1732–1799),  

amerykańskiego generała i polityka, pierwszego prezydenta USA.  

 

22.02 – 165. rocznica urodzin Roberta Baden Powella (1857–1941), 

angielskiego generała, twórcy skautingu. 

 

22.02 – 30. rocznica śmierci Tadeusza Łomnickiego (1927–1992), polskiego 

aktora teatralnego i filmowego, reżysera teatralnego, pedagoga. 

 

22.02 – 120. rocznica urodzin Elżbiety Jackiewiczowej (1902–1976), polskiej 

powieściopisarki, publicystki, pedagog.  

 

22.02 – 60. rocznica urodzin Steve’a Irvina (zw. Łowcą krokodyli ; 1962–

2006), australijskiego przyrodnika, autora filmów popularnonaukowych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Śmigły-Rydz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Śmigły-Rydz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Śmigły-Rydz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Śmigły-Rydz
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22.02 – 35. rocznica śmierci Andy’ego Warhola (1928–1987), amerykańskiego 

artysty, jednego z głównych przedstawicieli pop-artu. 

 

22.02 – 20. rocznica śmierci Chucka Jonesa (właściwie Charles Martin Jones ; 

1912–2002), amerykańskiego reżysera animacji, producenta filmowego, twórcy 

kreskówek Tom i Jerry. 

 

23.02 – 120. rocznica urodzin Stefana Osieckiego (1902–1977), polskiego 

taternika, alpinisty, narciarza, architekta, grafika i filmowca.  

 

23.02 – 75 lat temu (1947) powstała Międzynarodowa Organizacja 

Normalizacyjna ISO.  

 

24.02 – 440 lat temu (1582) papież Grzegorz XIII wydał bullę Inter 

gravissimas, wprowadzającą kalendarz gregoriański.   

24.02 – 110. rocznica urodzin Zofii Chądzyńskiej (pseud. Sophie Bohdan ;  

1912–2003), polskiej pisarki, tłumaczki literatury iberoamerykańskiej. 

 

24.02 – 90. rocznica urodzin Michela Legranda (1932–2019), 

francuskiego kompozytora teatralnego i filmowego, dyrygenta, pianisty. 

24.02 – 60. rocznica śmierci Hu Shi (1891–1962), chińskiego filozofa, poety, 

pisarza i działacza społecznego.  

25.02 – 180. rocznica urodzin Karola Maya (1842–1912), niemieckiego 

pisarza, autora indiańskiego cyklu powieści przygodowych dla młodzieży. 

 

25.02 – 115. rocznica urodzin Antoniego Gołubiewa (pseud. Goa, Jerzy 

Cichocki ; 1907–1979), polskiego prozaika, eseisty, publicysty katolickiego. 

 

25.02 – 50. rocznica śmierci Hugo Steinhausa (1887–1972), polskiego 

matematyka żydowskiego pochodzenia, współtwórcy lwowskiej szkoły 

matematycznej. 

26.02 – 220. rocznica urodzin Victora Hugo (1802–1885), francuskiego 

powieściopisarza, poety, dramaturga i polityka. 
 

26.02 – 130. rocznica urodzin Juliana Ejsmonda (1892–1930), polskiego poety 

i bajkopisarza, tłumacza literatury.  

27.02 – 215. rocznica urodzin Henry’ego Wadswortha Longfellowa (1807– 

1882), amerykańskiego poety, nazywanego „królem poezji amerykańskiej”, 

filologa, tłumacza i wykładowcy.  
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27.02 – 200. rocznica urodzin Teofila Lenartowicza (1822–1893), polskiego 

poety romantycznego, pisarza, epistolografa, etnografa, rzeźbiarza. 

 

27.02 – 120. rocznica urodzin Johna Steinbecka (1902–1968), amerykańskiego 

powieściopisarza i reportera, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 

(1962). 

 

27.02 – 90. rocznica urodzin Elizabeth Taylor (1932–2011) amerykańskiej 

aktorki, producentki filmowej, jednej z największych gwiazd Hollywood.  

 

27.02 – 40. rocznica śmierci Marii Kownackiej (1894–1982), polskiej pisarki, 

tłumaczki, autorki sztuk scenicznych i słuchowisk radiowych dla dzieci. 

 

28.02 – 210. rocznica śmierci Hugo Kołłątaja (pseud. Jeden Obywatel, Anonim 

; 1750–1812), polskiego polityka, publicysty, pisarza, poety, reformatora 

szkolnictwa, współtwórcy Komisji Edukacji Narodowej i Konstytucji 3 Maja.  

 

28.02 – 80. rocznica urodzin Briana Jonesa (1942–1969), brytyjskiego 

muzyka, wokalisty i kompozytora, założyciela angielskiego zespołu The Rolling 

Stones.   

 

 

MARZEC 

 
01.03 – 125. rocznica urodzin Jana Ziei (1897–1991), polskiego duchownego, 

działacza społecznego, publicysty i pisarza religijnego, żołnierza, kapelana 

Szarych Szeregów i AK.  
 

02.03 – 40. rocznica śmierci Philipa K. Dicka (1928–1982), amerykańskiego 

pisarza science fiction, zaliczanego również do nurtu postmodernistycznego. 

 

03.03 – 175. rocznica urodzin Alexandra Grahama Bella (1847–1922 ), 

szkockiego naukowca, wynalazcy telefonu i innych wynalazków 

telekomunikacyjnych. 

 

03.03 – 140. rocznica urodzin Kazimierza Bartela (1882–1941), polskiego 

matematyka, rektora Uniwersytetu Lwowskiego, pierwszego premiera II RP.  

 

04.03 – 170. rocznica śmierci Mikołaja Gogola (właśc. Nikołaj 

Wasiljewicz Gogol-Janowski ; 1809–1852), rosyjskiego pisarza, poety, 

dramaturga i publicysty. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lwowski_Uniwersytet_Narodowy_im._Iwana_Franki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lwowski_Uniwersytet_Narodowy_im._Iwana_Franki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Premierzy_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Premierzy_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Premierzy_Polski


  

 

31  

  

04.03 – 90. rocznica urodzin Ryszarda Kapuścińskiego (1932–2007), 

polskiego pisarza, felietonisty, poety i fotografa, okrzykniętego „cesarzem 

reportażu”. 

 

05.03 – 120. rocznica urodzin Tadeusza Manteuffla (1902–1970), polskiego 

historyka, mediewisty, żołnierza AK, twórcy Instytutu Historii PAN. 

 

06.03 – 120 lat temu (1902) założono hiszpański klub sportowy Real Madryt.   

 

06.03 – 95. rocznica urodzin Gabriela Garcíi Márqueza (1927–2014), 

kolumbijskiego powieściopisarza, dziennikarza i działacza społecznego, laureata 

Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1982).  

 

06.03 – 90. rocznica urodzin Bronisława Geremka (1932–2008), polskiego 

historyka i polityka. 

 

07.03 – 230. rocznica urodzin Johna Herschela (1792–1871), angielskiego 

astronoma, chemika i fizyka, twórcy terminów negatyw, pozytyw i fotografia. 

 

07.03 – 185. rocznica urodzin Henry Drapera (1837–1882), amerykańskiego 

lekarza i astronoma, pioniera astrofotografii. 

 

07.03 – 25. rocznica śmierci Agnieszki Osieckiej (1936–1997), polskiej poetki, 

autorki tekstów piosenek, pisarki, reżyserki teatralnej i telewizyjnej, 

dziennikarki.  

 

08.03 lub 23.03 – 200. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza (1822–1882), 

polskiego farmaceuty i przedsiębiorcy, wynalazcy lampy naftowej, pioniera 

przemysłu naftowego w Europie.  
 

08.03 – 100. rocznica urodzin Ralpha Baera (1922–2014), amerykańskiego 

wynalazcy i inżyniera, jednego z pionierów przemysłu gier komputerowych. 
 

09.03 – 115. rocznica urodzin Mircei Eliadego (1907–1986), rumuńskiego  

historyka religii, religioznawcy, indologa, filozofa kultury, pisarza i dyplomaty.  

 

09.03 – 30. rocznica śmierci Menachema Begina (1913–1992), izraelskiego 

polityka, premiera Izraela w latach 1977–1983, laureata Pokojowej Nagrody 

Nobla (1978).  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Negatyw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Negatyw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozytyw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozytyw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozytyw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Astrofotografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Astrofotografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_kultury
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_kultury
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10.03 – 200. rocznica śmierci Józefa Wybickiego (1747–1822), polskiego 

polityka, pisarza, poety, działacza niepodległościowego, autora słów polskiego 

hymnu narodowego – Mazurka Dąbrowskiego. 
 

10.03 – 175. rocznica urodzin Karola Kozłowskiego (1847–1902), polskiego 

architekta, autora projektu m.in. gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie. 

10.03 – 85. rocznica śmierci Jewgienija Zamiatina (1884–1937), rosyjskiego 

pisarza science fiction, politycznego satyryka, krytyka i publicysty  

 

10.03 – 45 lat temu (1977) dokonano odkrycia pierścieni Urana, otaczających 

siódmą planetę Układu Słonecznego.   
 

11.03 – 80. rocznica urodzin Marka Kotańskiego (1942–2002), polskiego 

psychologa, terapeuty, działacza społecznego, twórcy „Monaru” i „Markotu”. 

 

11.03 – 70. rocznica urodzin Douglasa Adamsa (1952–2001), brytyjskiego 

pisarza science fiction, dziennikarza i scenarzysty.  

 

12.03 – 100. rocznica urodzin Jacka Kerouaca (1922–1969), amerykańskiego 

powieściopisarza kanadyjskiego pochodzenia, poety i artysty. 

 

13.03 – 100. rocznica urodzin Józefa Szajny (1922–2008), polskiego malarza, 

scenografa, reżysera, profesora Akademii Sztyk Pięknych w Warszawie. 

 

13.03 – 45. rocznica  śmierci Jana Patočki (1907–1977), czechosłowackiego 

filozofa, prekursora czeskiej fenomenologii, sygnatariusza i rzecznika Karty 77. 

 

13.03 – 20. rocznica śmierci Hansa-Georga Gadamera (1900–2002), 

niemieckiego filozofa, krytyka literackiego, twórcy filozoficznej hermeneutyki.  
 

14.03 – 135. rocznica urodzin Leona Schillera (1887–1954), polskiego  

reżysera, krytyka i teoretyka teatralnego, kompozytora i pieśniarza. 

 

14.03 – 15. rocznica śmierci Zygmunta Kęstowicza (1921–2007), polskiego 

aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego, znanego z programu Piątek                             

z Pankracym.  
 

16.03 – 140. rocznica urodzin Jana Antoniego Grabowskiego (1882–1950), 

polskiego pedagoga, pisarza, twórcy wielu książek dla dzieci i młodzieży.  
 

17.03 – 105. rocznica śmierci Mariana Raciborskiego (1863–1917), 

polskiego botanika, pioniera ruchu ochrony przyrody w Polsce.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Filharmonia_Narodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filharmonia_Narodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fantastyka_naukowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fantastyka_naukowa
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17.03 – 65 lat temu (1957) powstała Rozgłośnia Harcerska – najstarsza polska 

niepubliczna stacja radiowa.  

 

18.03 – 315. rocznica urodzin Józefa Baki (1707–1780), polskiego poety 

późnego baroku, pisarza religijnego, jezuity, misjonarza i kaznodziei. 

 

18.03 – 180. rocznica urodzin Stéphane Mallarmégo (1842–1898), 

francuskiego poety, teoretyka sztuki i krytyka literackiego. 

 

18.03 – 90. rocznica urodzin Johna Updike’a (1932–2009), amerykańskiego 

pisarza i poety. Zasłynął z serii książek o Króliku. 

 

19.03 – 480. rocznica urodzin Jana Zamoyskiego (1542–1605), polskiego 

magnata, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów. 

 

19.03 – 225. rocznica urodzin Józefa Korzeniowskiego (1797–1863), polskiego 

poety, powieściopisarza, dramaturga, pedagoga.  
 

19.03 – 135. rocznica śmierci Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812–1887), 

polskiego pisarza, publicysty, historyka, działacza społecznego i politycznego, 

współzałożyciela Macierzy Polskiej.  

20.03 – 85. rocznica urodzin Krzysztofa Kowalewskiego (1937–2021), 

polskiego aktora filmowego, telewizyjnego, teatralnego, kabaretowego                                 

i radiowego, pedagoga.  

20.03 – 65 lat temu (1957) w Warszawie wyprodukowano pierwszy samochód 

Syrena. 
 

20.03 – 20. rocznica śmierci Andrzeja Wróblewskiego (pseud. Ibis ; 1922– 

2002), polskiego dziennikarza, językoznawcy, publicysty, krytyka muzycznego, 

popularyzatora poprawnej polszczyzny. 

 

21.03 – 135. rocznica urodzin Ericha Mendelsohna (1887–1953), 

niemieckiego architekta modernistycznego, projektującego w stylu 

ekspresjonistycznym.  
 

21.03 – 90. rocznica urodzin Andrzeja Bursy (1932–1957), polskiego poety, 

prozaika, dramaturga i dziennikarza ; zaliczany do kręgu poetów wyklętych. 
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22.03 – 190. rocznica śmierci Johanna Wolfanga Goethego (1749–1832), 

niemieckiego prozaika, poety, dramaturga okresu romantyzmu, uczonego                           

i polityka. 

 

22.03 – 65. rocznica urodzin Jacka Kaczmarskiego (1957–2004), polskiego 

poety, prozaika, kompozytora i pieśniarza, barda Solidarności. 

 
22.03 – 105. rocznica urodzin Zuzanny Ginczanki (właściwie Zuzanna Polina 

Gincburg ; 1917–1944), polskiej poetki pochodzenia żydowskiego, związanej ze 

skamandrytami.  
 

23.03 lub 08.03 – 200. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza (1822–1882), 

polskiego farmaceuty i przedsiębiorcy, wynalazcy lampy naftowej, pioniera 

przemysłu naftowego w Europie.  
 

23.03 – 180. rocznica śmierci Stendhala (właśc. Marie-Henri Beyle ; 1783–

1842), francuskiego pisarza epoki romantyzmu, prekursora realizmu                                 

w literaturze  

 

23.03 – 110. rocznica urodzin Romana Pisarskiego (1912–1969), polskiego 

pisarza, autora książek dla dzieci, znanego z opowiadania O psie, który jeździł 

koleją.  

 

23.03 – 100. rocznica urodzin Wernera Langa (1922–2013), niemieckiego 

inżyniera, głównego konstruktora samochodu Trabant. 
 

23.03 – 85. rocznica urodzin Tony'ego Burtona (właśc. Anthony Burton ; 

1937– 2016), amerykańskiego aktora filmowego i telewizyjnego, boksera.  
 

23.03 – 65. rocznica śmierci Andrzeja Wróblewskiego (1927–1957), polskiego 

malarza, historyka i krytyka sztuki, wykładowcy ASP w Krakowie. 

 

24.03 – 140. rocznica śmierci Henry’ego Wadswortha Longfellowa (1807– 

1882), amerykańskiego poety, nazywanego „królem poezji amerykańskiej”, 

filologa, tłumacza i wykładowcy.  

 

26.03 – 195. rocznica śmierci Ludwiga van Beethovena (1770–1827), 

niemieckiego kompozytora, pianisty, ostatniego z tzw. klasyków wiedeńskich. 

 

26.03 – 130. rocznica śmierci Walta Whitmana (1819–1892), amerykańskiego 

poety i prozaika, prekursora współczesnej literatury amerykańskiej, „ojca 

wiersza wolnego”.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aktor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aktor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja
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27.03 – 50. rocznica śmierci Mauritsa Cornelisa Eschera (1898–1972), 

holenderskiego malarza i grafika, autora prac opartych m.in. na figurach 

niemożliwych. 

 

27.03 – 20. rocznica śmierci Billy’ego Wildera (właśc. Samuel Wilder ; 1906–

2002), amerykańskiego reżysera, scenarzysty i producenta filmowego. 

 

28.03 – 430. rocznica urodzin Jana Amosa Komeńskiego (1592–1670), 

czeskiego pedagoga, filozofa, myśliciela i reformatora szkolnictwa. 

 

28.03 – 120. rocznica urodzin Jaromíra Vejvody (1902–1988), czeskiego 

muzyka i kompozytora.  

 

29.03 – 85. rocznica śmierci Karola Szymanowskiego (1882–1937), polskiego 

kompozytora, pianisty, pedagoga i krytyka muzycznego. 

 

29.03 – 40. rocznica śmierci Carla Orffa (1895–1982), niemieckiego 

kompozytora, pedagoga i dyrygenta. 

 

30.03 – 165. rocznica urodzin Gabrieli Zapolskiej (właśc. Maria Gabriela 

Janowska ; 1857–1921), polskiej aktorki, dramatopisarki, powieściopisarki                       

i publicystki.  
 

30.03 – 110. rocznica śmierci Karola Maya (1842–1912), niemieckiego 

pisarza, autora indiańskiego cyklu powieści przygodowych dla młodzieży. 

 

31.03 – 475. rocznica śmierci Franciszka Walezjusza (1494–1547), 

pierwszego władcy Francji epoki renesansu (1515–1547).  
 

31.03 – 295. rocznica śmierci Isaaca Newtona (1643–1727), angielskiego 

fizyka i matematyka, astronoma, filozofa, historyka, badacza Biblii.  

 

31.03 – 290. rocznica urodzin Józefa Haydna (1732–1809), austriackiego 

kompozytora okresu klasycyzmu, jednego z trzech klasyków wiedeńskich. 

 

31.03 – 130. rocznica urodzin Stanisława Maczka (1892–1994), generała broni 

Wojska Polskiego, Kawalera Orderu Orła Białego. 
 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Złudzenie_optyczne#Figury_niemo.C5.BCliwe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Złudzenie_optyczne#Figury_niemo.C5.BCliwe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Złudzenie_optyczne#Figury_niemo.C5.BCliwe
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KWIECIEŃ 
 

01.04 – 120. rocznica urodzin Józefa Mackiewicza (1902–1985), polskiego 

pisarza i publicysty. 

 

01.04 – 70. rocznica śmierci Ferenca Molnara (właśc. Ferenc Neumann ; 

1878–1952), węgierskiego pisarza, dramaturga i dziennikarza. 

 

02.04 – 375. rocznica urodzin Marii Sibylli Merian (1647–1717), niemieckiej 

przyrodniczki, artystki i malarki, uznanej za pionierkę entomologii.  

 

02.04 – 150. rocznica śmierci Samuela Morse’a (1791–1872), amerykańskiego 

wynalazcy, malarza marynisty, rzeźbiarza, konstruktora telegrafu, jednego                    

z twórców alfabetu Morse’a. 

 

02.04 – 125. rocznica urodzin Stanisława Nędzy-Kubińca (1897–1976), 

polskiego poety i prozaika związanego z Podhalem. 

 

02.04 – 90. rocznica urodzin Joanny Chmielewskiej (właśc. Irena Barbara 

Kühn ; 1932–2013), polskiej pisarki, autorki powieści kryminalnych, 

sensacyjnych, komedii obyczajowych oraz książek dla dzieci i młodzieży. 

 

02.04 – 70. rocznica śmierci Ferenca Molnára (właśc. Ferenc Neumann ; 

1878–1952), węgierskiego pisarza, dramaturga i dziennikarza.  
 

03.04 – 125. rocznica śmierci Johannesa Brahmsa (1833–1897), niemieckiego 

kompozytora, pianisty i dyrygenta okresu romantyzmu.  

 

04.04 – 110. rocznica urodzin Jana Rybkowskiego (1912–1987), polskiego 

reżysera filmowego, scenarzysty i pedagoga. 

 

04.04 – 90. rocznica urodzin Anthony’ego Perkinsa (Tony Perkins ;  

1932–1992), amerykańskiego aktora i reżysera filmowego oraz teatralnego, 

piosenkarza.  
 
04.04 – 90. rocznica urodzin Andrieja Tarkowskiego (1932–1986), 

radzieckiego reżysera filmowego i teatralnego, scenarzysty, aktora. 

 

05.04 – 70 lat temu (1952) podpisano polsko-radziecką umowę o budowie               

w Warszawie Pałacu Kultury i Nauki.  
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05.04 – 30 lat temu (1992) rozpoczęło się oblężenie Sarajewa podczas wojny                   

w Bośni i Hercegowinie.   
 

05.04 – 25. rocznica śmierci Allena Ginsberga (1926–1997), amerykańskiego  

poety pochodzenia żydowskiego, działacza społecznego, twórcy tzw. poezji 

konfesyjnej, przedstawiciela pokolenia beatników.  
 

06.04 – 110. rocznica urodzin Horsta Lindego (1912–2016), niemieckiego 

architekta i urbanisty.  

06.04 – 30. rocznica śmierci Isaaca Asimova (właśc. Isaak Judowicz Ozimow ; 

1920–1992), amerykańskiego pisarza science fiction, profesora biochemii. 

 

07.04 – 250. rocznica urodzin Charlesa Fouriera (1772–1837), francuskiego 

socjalisty utopijnego, twórcy terminu feminizm.  

 

07.04 – 40. rocznica urodzin Agaty Mróz-Olszewskiej (1982–2008), polskiej 

siatkarki, złotej medalistki mistrzostw Europy w 2003 i 2005 roku.  

 

07.04 – 40. rocznica śmierci Jana Sokołowskiego (1899–1982), polskiego 

zoologa, ornitologa, popularyzatora wiedzy o przyrodzie.  

 

08.04 – 130. rocznica urodzin Mary Pickford (właśc. Gladys Marie Smith ; 

1892–1979), amerykańskiej aktorki filmowej kanadyjskiego pochodzenia, 

gwiazdy kina niemego, współzałożycielki wytwórni filmowej United Artists.  
 

08.04 – 30. rocznica śmierci Romana Zimanda (pseud. Leopolita ; 1926–

1992), polskiego literaturoznawcy, krytyka i publicysty żydowskiego 

pochodzenia. 

08.04 – 10. rocznica śmierci Jacka Tramiela (1928–2012), amerykańskiego 

biznesmena polsko-żydowskiego pochodzenia, założyciela Commodore 

International. 
 

09.04 – 265. urodzin Wojciecha Bogusławskiego (1757–1829), polskiego 

aktora, śpiewaka operowego, reżysera, pisarza, nazywanego ojcem teatru 

polskiego.  
 

09.04 – 135. rocznica urodzin Konrada Toma (właśc. Konrad Runowiecki, 

pseud. Tim-Tom ; 1887–1957) polskiego scenarzysty i reżysera filmowego, 

aktora, piosenkarza, autora tekstów kabaretowych i piosenek. 
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09.04 – 85. rocznica śmierci Franciszka Fiszera (1860–1937), 

polskiego filozofa, erudyty, związanego ze środowiskiem kabaretowym,  

uważanego za pierwowzór postaci Pana Kleksa. 

09.04 – 30. rocznica śmierci Alfreda Szklarskiego (pseud. Alfred Bronowski 

1912–1992), polskiego pisarza, twórcy literatury podróżniczo-przygodowej dla 

młodzieży, autora cyklu powieści o Tomku Wilmowskim. 

 

10.04 – 155. rocznica urodzin Georga Williama Russella (pseud. Æ; 1867– 

1935), irlandzkiego poety, malarza, mistyka i filozofa, założyciela irlandzkiego 

ruchu teozoficznego. 

 

10.04 – 60. rocznica śmierci Michaela Curtiza (właśc. Manó Kertész Kaminer ; 

1886–1962), amerykańskiego reżysera pochodzenia węgierskiego, laureata 

Oscara za melodramat Casablanca. 

 
11.04 – 15. rocznica śmierci Kurta Vonneguta (1922–2007), amerykańskiego 

pisarza postmodernistycznego i science fiction, publicysty. 

 

14.04 – 110 lat temu (1912) miała miejsce tragedia morska na Atlantyku                          

z udziałem RMS Titanica. 

                        

14.04 – 105. rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa (1859–1917), polskiego 

lekarza okulisty żydowskiego pochodzenia, twórcy języka esperanto.  

14.04 – 80. rocznica urodzin Danuty Wawiłow (1942–1999), polskiej poetki                

i pisarki tworzącej dla dzieci, autorki słuchowisk radiowych, tłumaczki. 

 

15.04 – 570. rocznica urodzin Leonarda da Vinci (1452–1519), włoskiego 

artysty, malarza, rzeźbiarza, architekta, filozofa, muzyka, pisarza, matematyka, 

odkrywcy, konstruktora i wynalazcy. 

 

15.04 – 20. rocznica śmierci Szymona Kobylińskiego (1927–2002), polskiego 

rysownika, karykaturzysty, satyryka, historyka, scenografa filmowego                                   

i teatralnego, pioniera polskiego komiksu. 

 

15.04 – 15. rocznica śmierci Jerzego Janickiego (1928–2007), polskiego 

pisarza, dramaturga, dziennikarza, scenarzysty radiowego i filmowego. 

 

16.04 – 75 lat temu (1947) wykonano wyrok śmierci przez powieszenie na 

Rudolfie Hössie, byłym komendancie obozu Auschwitz-Birkenau.  
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16.04 – 50. rocznica śmierci Yasunari Kawabaty (1899–1972), japońskiego 

poety, prozaika i eseisty, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1968).  

 

16.04 – 25. rocznica śmierci Rolanda Topora (1938–1997), francuskiego 

pisarza polskiego pochodzenia, dramaturga, rysownika, reżysera, scenografa. 

 

18.04 – 130. rocznica urodzin Bolesława Bieruta (1892–1956), polskiego 

polityka, działacza komunistycznego, agenta NKWD, pierwszego przywódcy 

Polski Ludowej, prezydenta RP od 1947, przywódcy PZPR . 

18.04 – 95. rocznica urodzin Tadeusza Mazowieckiego (1927–2013), 

polskiego polityka, ostatniego premiera PRL i pierwszego premiera III RP; 

współtwórcy i przewodniczącego Unii Demokratycznej i Unii Wolności. 
 

18.04 – 20. rocznica śmierci Thora Heyerdahla (1914–2002), norweskiego 

etnografa, podróżnika, antropologa i archeologa. 

 

19.04 – 100. rocznica urodzin Ericha Hartmanna (1922–1993), niemieckiego 

pilota, najskuteczniejszego asa myśliwskiego w historii lotnictwa. 
 

19.04 – 140. rocznica śmierci Charlesa Darwina (1809–1882), brytyjskiego 

przyrodnika i geologa, twórcy teorii ewolucji.  

 

20.04 – 215. rocznica urodzin Wincentego Pola (1807–1872), polskiego poety 

romantycznego, geografa, kawalera Orderu Virtuti Militari. 

 

20.04 – 15. rocznica śmierci Jana Kociniaka (1937–2007), polskiego aktora 

teatralnego i filmowego.  

 

21.04 – 240. rocznica urodzin Friedricha Fröbela (1782–1852), niemieckiego 

pedagoga, twórcy pierwszego systemu wychowania przedszkolnego zwanego 

fröbizmem.  

 

21.04 – 100. rocznica urodzin Alistaira MacLeana (pseud. Ian Stuart ; 1922– 

1987), szkockiego pisarza, autora powieści sensacyjnych, detektywistycznych    

i wojennych. 

21.04 – 50 lat temu (1972) statek Apollo 16, z astronautami Johnem Youngiem                        

i Charlesem Duke'iem wylądował na Księżycu.  

21.04 – 15. rocznica śmierci Jana Tadeusza Stanisławskiego (1936–2007), 

polskiego satyryka, radiowca, aktora, autora tekstów piosenek.  
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21.04 – 40. rocznica śmierci Haliny Rudnickiej (1909–1982), polskiej 

powieściopisarki, publicystki, autorki książek dla młodzieży. 
 

22.04 – 15 lat temu (2002) zakończono produkcję Poloneza w warszawskiej 

FSO. 

 

23.04 – 165. rocznica urodzin Ruggero Leoncavalla (1857–1919), włoskiego 

kompozytora operowego, uważanego za twórcę weryzmu w operze.  
 
23.04 – 120. rocznica urodzin Halldòra Kiljana Laxnessa (właśc. Halldór 

Guðjónsson ; 1902–1998), islandzkiego poety, prozaika i dramaturga, laureata 

Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1955).  

 

23.04 – 15. rocznica śmierci Borysa Jelcyna (1931–2007), radzieckiego                            

i rosyjskiego polityka, pierwszego Prezydenta Federacji Rosyjskiej po upadku 

ZSSR.  

 

24.04 – 170. rocznica urodzin Leona Wyczółkowskiego (1852–1936), 

polskiego malarza, grafika i rysownika, przedstawiciel malarstwa realistycznego 

okresu Młodej Polski.  
 

24.04 – 80. rocznica śmierci Lucy Maud Montgomery (1874–1942), 

kanadyjskiej pisarki, autorka cyklu powieściowego Ania z Zielonego Wzgórza. 

 

24.04 – 40 lat temu (1982) polskie radio wyemitowało pierwsze notowanie Listy 

Przebojów Programu Trzeciego. 

 

25.04 – 230 lat temu (1792) pierwszy raz użyto gilotyny dla wykonania kary 

śmieci na paryskim Place de Grève. 

 

25.04 – 230 lat temu (1792) skomponowano Pieśń bojową Armii Renu, która 

jako Marsylianka stała się hymnem republikańskiej Francji.  

 

25.04 – 95. rocznica urodzin Alberta Uderzo (1927–2020), francuskiego 

rysownika i scenarzysty komiksowego pochodzenia włoskiego, autora serii                             

o Asteriksie i Umpa-pa, stworzonych we współpracy z René Gościnnym.  
 
25.04 – 85. rocznica śmierci Michała Drzymały (1857–1937), polskiego chłopa 

z Poznańskiego, który stał się wraz z „wozem Drzymały” – symbolem oporu 

przeciw polityce germanizacyjnej w zaborze pruskim. 
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25.04 – 77 lat temu (1947) powstał w Polsce koncern prasowy Robotniczej 

Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”, który działał na rynku wydawniczym do 

roku 1973.  

27.04 – 25. rocznica śmierci Piotra Skrzyneckiego (1930–1997), polskiego 

reżysera, scenarzysty, twórcy i kierownika artystycznego kabaretu „Piwnica Pod 

Baranami” w Krakowie.  

 
27.04 – 750. rocznica śmierci Zyty z Lukki (ok. 1218–1272), dziewicy, świętej 

Kościoła katolickiego, patronki panien służebnych.  
 
28.04 – 85. rocznica urodzin Saddama Husajna (1937–2006), irackiego  

polityka, dyktatorskiego prezydenta Iraku w latach 1979–2003, zbrodniarza 

wojennego.  
 

28.04 – 30. rocznica śmierci Francisa Bacona (1909–1992), angielskiego 

malarza, samouka, przedstawiciela nurtu ekspresyjno-figuratywnego                                              

w malarstwie współczesnym. 

 

29.04 – 125. rocznica urodzin Gieorgija Szpagina (1897–1952), radzieckiego 

konstruktora broni strzeleckiej, m.in. pistoletu maszynowego PPSz.  

 

29.04 – 85. rocznica śmierci Wallace Carothers’a (1896–1937),  

amerykańskiego chemika pracującego dla koncernu DuPont, uważanego za 

wynalazcę nylonu.  
 

30.04 – 390. rocznica śmierci Zygmunta III Wazy (1566–1632), króla Polski, 

wielkiego księcia litewskiego, zdetronizowanego króla Szwecji.  

30.04 – 75 lat temu (1947) wyprodukowano pierwszy prototypowy egzemplarz 

ciągnika Ursus C-45.  

 

 

MAJ 
 

01.05 – 5. rocznica śmierci Pierre’a Gasparda-Huita (1917–2017), 

francuskiego reżysera filmowego i scenarzysty. 

02.05 – 80. rocznica urodzin Bogusława Kaczyńskiego (1942–2016), polskiego 

dziennikarza, publicysty, krytyka muzycznego, popularyzatora muzyki 

poważnej. 
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02.05 – 80. rocznica urodzin Wojciecha Pszoniaka (1942–2020) polskiego 

aktora teatralnego i filmowego, reżysera, pedagoga. 
 

03.05 – 70 lat temu (1952) powstała rozgłośnia polskiego Radia Wolna 

Europa.   
 

04.05 – 260. rocznica urodzin Karola Ottona Kniaziewicza (1762–1842), 

generała dywizji, uczestnika insurekcji kościuszkowskiej, dowódcy Legionów 

Polskich we Włoszech, działacza emigracyjnego. 

 

04.05 – 135. rocznica śmierci Konstantego Juliana Ordona (1810–1887), 

polskiego oficera wojska polskiego, powstańca listopadowego. 

04.05 – 35. rocznica śmierci Konstantego Jeleńskiego (pseud. Kot ; 1922–

1987), polskiego intelektualisty, pisarza emigracyjnego, eseisty, krytyka. 

05.05 – 140. rocznica urodzin Sylvii Pankhurst (1882–1960), brytyjskiej 

sufrażystki, działaczki komunistycznej, antyfaszystowskiej i antykolonialnej.  
 

05.05 – 45 lat temu (1977) w sprzedaży pojawił się pierwszy model 

mikrokomputera z serii Apple II.   

 

06.05 – 30. rocznica śmierci Marleny Dietrich (właśc. Marie Magdalene 

Dietrich ; 1901–1992), niemiecko-amerykańskiej aktorki i piosenkarki. 

 

07.05 – 155. rocznica urodzin Władysława Reymonta (właśc. Stanisław 

Władysław Rejment ; 1867–1925), polskiego pisarza, laureata Nagrody Nobla    

w dziedzinie literatury za epopeję chłopską Chłopi (1924). 

 

07.05 – 45. rocznica śmierci Stefana Osieckiego (1902–1977), polskiego 

taternika, alpinisty, narciarza, architekta, grafika i filmowca.  

 

08.05 – 110 lat temu (1902) Adolph Zukor, założył wytwórnię filmową 

Paramount Pictures.  

 

09.05 – 180. rocznica śmierci Karola Ottona Kniaziewicza (1762–1842), 

generała dywizji, uczestnika insurekcji kościuszkowskiej, dowódcy Legionów 

Polskich we Włoszech, działacza emigracyjnego. 

 

09.05 – 135. rocznica urodzin Heleny Bobińskiej (1887–1968), polskiej 

literatki, autorki powieści dla dzieci i młodzieży, tłumaczki, bibliotekarki.  
 

09.05 – 85. rocznica urodzin Marty Fik (1937–1995), polskiej teatrolog, 

historyczki kultury, publicystki.  
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09.05 – 35 lat temu (1987) w podwarszawskim Lesie Kabackim miała miejsce 

katastrofa lotnicza samolotu pasażerskiego Ił-62M SP-LBG, w czasie której 

zginęły 183 osoby. 

 

10.05 – 100 lat temu (1922) w Pucku powstała Stocznia Marynarki Wojennej.  

 

10.05 – 75. rocznica śmierci Juliusza Osterwy (właśc. Julian Andrzej Maluszek 

; 1885–1947), polskiego aktora, reżysera, reformatora teatru.  

 

10.05 – 40. rocznica śmierci Petera Weissa (1916–1982), niemieckiego literata, 

dramatopisarza i malarza. 
 

10.05 – 30. rocznica śmierci Andrzeja Waligórskiego (1926–1992), polskiego 

poety, satyryka, dziennikarza, związanego z Polskim Radiem we Wrocławiu.  
 

11.05 – 130. rocznica urodzin Margaret Rutherford (1892–1972), angielskiej 

aktorki filmowej i teatralnej, laureatki Oscara i Złotego Globu. 

 

11.05 – 115. rocznica urodzin Lucyny Krzemienieckiej (właśc. Wiera 

Zeidenberg ; 1907–1955), polskiej pisarki pochodzenia żydowskiego, poetki, 

autorki książek dla dzieci i młodzieży.  

 

13.05 – 140. rocznica urodzin Georgesa Braque’a (1882 –1963), francuskiego 

malarza, grafika i rzeźbiarza, współtwórcy kubizmu.  

 

13.05 – 115. rocznica urodzin Daphne du Maurier (1907–1989), angielskiej 

pisarki, autorki popularnych powieści i opowiadań. 
 

13.05 – 30. rocznica śmierci Wandy Rutkiewicz (1943–1992), polskiej 

alpinistki i himalaistki, zdobywczyni Mount Everestu – najwyższego szczytu 

Ziemi. 

 

14.05 – 35. rocznica śmierci Rity Hayworth (właśc. Margarita Carmen Cansino 

; 1918–1987), amerykańskiej aktorki i tancerki pochodzenia hiszpańsko-

angielsko-irlandzkiego.   

 

14.05 – 110. rocznica śmierci Augusta Strindberga (1849–1912), szwedzkiego 

pisarza, poety, dramaturga, malarza i fotografa, przedstawiciela naturalizmu 

oraz prekursora ekspresjonizmu. 

 

15.05 – 55. rocznica śmierci Edwarda Hoppera (1882–1967), amerykańskiego 

malarza, grafika i ilustratora. 
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15.05 – 25. rocznica śmierci Andrzeja Drawicza (1932–1997), polskiego 

eseisty, krytyka literackiego, tłumacza i znawcy literatury rosyjskiej. 

 

16.05 – 120. rocznica urodzin Jana Kiepury (1902–1966), polskiego 

operowego śpiewaka tenorowego, aktora filmowego.  
 

16.05 – 80. rocznica śmierci Bronisława Malinowskiego (1884–1942), 

polskiego antropologa społecznego, podróżnika, filozofa, etnologa, 

religioznawcy i socjologa. 

 

16.05 – 40. rocznica śmierci Jerzego Krzysztonia (1931–1982), polskiego 

prozaika, dramatopisarza, reportażysty i tłumacza, autora słuchowisk 

radiowych.  

18.05 – 150. rocznica urodzin Bertranda Russella (1872–1970), 

brytyjskiego filozofa, logika, matematyka, działacza społecznego i eseisty, 

laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1950). 
 

18.05 – 115. rocznica śmierci Henryka Jordana (1842–1907), polskiego 

lekarza, społecznika, założyciela pierwszego w Polsce ogrodu jordanowskiego. 

 

19.05 – 260. rocznica urodzin Johanna Gottlieba Fichtego (1762–1814), 

niemieckiego filozofa, czołowego przedstawiciela niemieckiego klasycznego 

idealizmu.  

19.05 – 110. rocznica śmierci Bolesława Prusa (właśc. Aleksander Głowacki ; 

1847–1912), polskiego pisarza, prozaika, nowelisty i publicysty, działacza 

społecznego. 

 

20.05 – 140. rocznica urodzin Sigrid Undset (1882–1949), norweskiej 

powieściopisarki, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1928).  

 

20.05 – 95. rocznica urodzin Franciszka Macharskiego (1927–2016), 

polskiego duchownego rzymskokatolickiego, kardynała, arcybiskupa 

krakowskiego.  

 

20.05 – 90. rocznica urodzin Andrzeja Drawicza (1932–1997), polskiego 

eseisty, krytyka literackiego, tłumacza i znawcy literatury rosyjskiej. 

 

22.05 – 95. rocznica urodzin Szymona Kobylińskiego (1927–2002), polskiego 

rysownika, karykaturzysty, satyryka, historyka, scenografa filmowego                                   

i teatralnego, pioniera polskiego komiksu. 
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22.05 – 50. rocznica śmierci Margaret Rutherford (1892–1972), angielskiej 

aktorki filmowej i teatralnej, laureatki Oscara i Złotego Globu. 

 

23.05  – 315. rocznica urodzin Karola Linneusza (1707–1778), szwedzkiego 

przyrodnika i lekarza, twórcy systematyki roślin i zwierząt.  

 

23.05 – 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej (pseud. Jan Sawa ; 1842–

1910), polskiej poetki i nowelistki okresu pozytywizmu, krytyczki literackiej, 

publicystki, tłumaczki, działaczki na rzecz praw kobiet. 

 

24.05 – 50. rocznica śmierci Michała Choromańskiego (1904–1972), 

polskiego pisarza i dramaturga, reprezentanta nurtu prozy groteskowej. 
 

25.05 – 1030. rocznica śmierci Mieszka I (9?–992), historycznego pierwszego 

władcy Polan uważanego za twórcę państwowości polskiej.  

 

28.05 – 150. rocznica urodzin Mariana Smoluchowskiego (1872–1917),  

polskiego fizyka, pioniera mechaniki statystycznej, alpinisty i taternika. 

 

28.05 – 110. rocznica urodzin Patricka White’a (1912–1990), australijskiego 

prozaika, poety i dramaturga, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 

(1973). 

 

30.05 – 10. rocznica śmierci Andrewa Fieldinga Huxleya (1917–2012), 

angielskiego fizjologa i biofizyka, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie 

fizjologii lub medycyny (1963). 

31.05 – 135. rocznica urodzin Saint-Johna Perse’a (właśc. Marie-René-

Alexis Léger ; 1887–1975), francuskiego poety, dyplomaty, laureata Nagrody 

Nobla  w dziedzinie literatury (1960). 

 

31.05 65. rocznica śmierci Leopolda Staffa (1878–1957), polskiego poety, 

tłumacza i eseisty, duchowego przywódcy skamandrytów.  

 

 

 

 

CZERWIEC 

 
 01.06 – 115. rocznica urodzin Jana Patočki (1907–1977), czechosłowackiego 

filozofa, prekursora czeskiej fenomenologii, sygnatariusza i rzecznika Karty 77. 
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01.06 – 40. rocznica śmierci Henryka Worcella (właśc. Tadeusz Kurtyka ; 

1909–1982), polskiego prozaika i publicysty, znanego m.in. z zekranizowanego 

dzieła Zaklęte rewiry. 
 

02.06 – 260. rocznica urodzin Antoniego Magiera (1762–1837), polskiego 

pisarza, pamiętnikarza, fizyka i meteorologa.  

 

02.06 – 165. rocznica urodzin Karla Gjellerupa (pseud. Epigonos ; 1857–

1919), duńskiego poety, dramaturga, autora powieści psychologicznych, 

laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1917).  

 

02.06 – 125 lat temu (1897) Mark Twain w odpowiedzi na pogłoski o swojej 

śmierci opublikował na łamach „New York Journal” sprostowanie: Wiadomości 

o mojej śmierci są przesadzone, które stało się słynnym powiedzeniem.  
 

03.06 – 120. rocznica śmierci Adolfa Dygasińskiego (1839–1902), polskiego 

powieściopisarza, publicysty, pedagoga, encyklopedysty. 
 

03.06 – 95. rocznica urodzin Jerzego Kwiatkowskiego (1927–1986), polskiego 

poety, eseisty, filologa, krytyka literackiego, uczestnika powstania 

warszawskiego.  
 

03.06 – 45. rocznica śmierci Roberto Rosseliniego (1906–1977), włoskiego 

reżysera filmowego i scenarzysty, czołowego twórcy neorealizmu włoskiego. 
 

04.06 – 150. rocznica śmierci Stanisława Moniuszki (1819–1872), polskiego 

kompozytora, dyrygenta, pedagoga, organisty, „ojca polskiej opery narodowej”.  

 

04.06 – 95. rocznica urodzin Xymeny Zaniewskiej (1927–2016), polskiej 
projektantki mody, autorki scenografii oraz architektki, twórczyni polskiej 

szkoły scenografii.  

06.06 – 100. rocznica urodzin Jerzego Broszkiewicza (1922–1993), polskiego 

prozaika, dramatopisarza, eseisty i publicysty, autora fantastyki naukowej. 

 

06.06 – 75. rocznica śmierci Władysława Raczkiewicza (1885–1947), 

polskiego działacza politycznego, społecznego i wojskowego, prezydenta RP na 

uchodźstwie (1939–1947).  

 

08.06 – 1390. rocznica śmierci Mahometa (570–632), proroka islamu,  

założyciela pierwszej wspólnoty muzułmańskiej.   
  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=New_York_Journal&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=New_York_Journal&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=New_York_Journal&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scenograf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scenograf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scenograf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scenograf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scenograf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architekt


  

 

47  

  

08.06 – 95. rocznica urodzin Wiktora Woroszylskiego (1927–1996), polskiego 

poety, prozaika, publicysty i tłumacza, recenzenta filmowego. 

 
08.06 – 155. rocznica urodzin Franka Lloyda Wrighta (właśc. Frank Lincoln 

Wright ; 1867–1959), amerykańskiego architekta modernistycznego, projektanta 

gmachu Muzeum Guggenheim w Nowym Jorku. 
 

 

 

 

10.06 – 55. rocznica śmierci Spencera Tracy’ego (1900–1967),  

amerykańskiego aktora teatralnego i filmowego, nagrodzonego dwukrotnie 

Oscarem, zdobywcy Złotego Globu i nagrody MFF w Berlinie.  

 
11.06 – 165. rocznica urodzin Antoniego Grabowskiego (1857–1921), 

polskiego inżyniera chemika, publicysty, poligloty, prezesa Polskiego Związku 

Esperantystów.  
 

11.06 – 125. rocznica urodzin Aleksandra Tansmana (1897–1986), polskiego 

kompozytora, pianisty-wirtuoza i dyrygenta żydowskiego pochodzenia. 

 

12.06 – 25. rocznica śmierci Bułata Okudżawy (1924–1997), rosyjskiego 

barda, poety, prozaika, kompozytora ballad, pieśni lirycznych i satyrycznych. 

 

14.06 – 95. rocznica śmierci Jerome’a K. Jerome’a (1859–1927), angielskiego 

pisarza i dramaturga, który zasłynął z humorystycznej powieści podróżniczej 

Trzech panów w łódce (nie licząc psa).  
 

14.06 – 35. rocznica śmierci Stanisława Barei (1929–1987), polskiego 

reżysera, scenarzysty filmowego i aktora. 

15.06 – 95. rocznica urodzin Andrzeja Wróblewskiego (1927–1957), 

polskiego malarza, historyka i krytyka sztuki, wykładowcy ASP w Krakowie. 

 

15.06 – 10. rocznica śmierci Stefana Stuligrosza (1920–2012), polskiego 

dyrygenta i kompozytora, twórcy Chóru Chłopięco-Męskiego „Poznańskie 

Słowiki”.  
 
16.06 – 120. rocznica urodzin Barbary McClintock (1902–1992), 

amerykańskiej genetyczki, laureatki Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii                          

i medycyny (1983). 

 

16.06 – 20 lat temu (2002) włoski kapucyn i stygmatyk Ojciec Pio został 

ogłoszony świętym.  
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17.06 – 140. rocznica urodzin Igora Strawińskiego (1882–1971), rosyjskiego 

kompozytora, pianisty i dyrygenta. 

 

17.06 – 125. rocznica śmierci Sebastiana Kneippa (1821–1897), niemieckiego 

księdza katolickiego, teologa, prekursora hydroterapii, ziołolecznictwa oraz 

racjonalnego sposobu odżywiania się.  
 

20.06 – 425. rocznica śmierci Willema Barentsa (ok. 1550–1597), 

holenderskiego żeglarza i podróżnika, od jego nazwiska pochodzi nazwa Morza 

Barentsa i Wyspy Barentsa. 

 

20.06 – 285. rocznica śmierci Wilhelma IV (1765–1837), króla Wielkiej  

Brytanii i Hanoweru, nazywanego królem żeglarzy.  
 

21.06 – 645. rocznica śmierci Edwarda III (1312–1377), króla Anglii, którego 

roszczenia do tronu Francji wywołały wojnę stuletnią. 

 

21.06 – 170. rocznica śmierci Friedricha Fröbela (1782–1852), niemieckiego 

pedagoga, twórcy pierwszego systemu wychowania przedszkolnego zwanego 

fröbizmem.  

 

21.06 – 120. rocznica śmierci Karola Kozłowskiego (1847–1902), polskiego 

architekta, autora projektu m.in. gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie. 

21.06 – 65. rocznica śmierci Johannesa Starka (1874–1957), niemieckiego 

fizyka atomowego, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (1919).  

 

22.06 – 230 lat temu (1792) po wygranej bitwie pod Zieleńcami król Stanisław  

August Poniatowski ustanowił Order Virtuti Militari. 

 

22.06 – 135. rocznica urodzin Juliana Huxleya (1887–1975), 

angielskiego biologa i humanisty, pierwszego dyrektora generalnego 

UNESCO. 

  

22.06 – 125. rocznica urodzin Henryka Dobrzańskiego (pseud. Hubal ; 1897–

1940), majora kawalerii Wojska Polskiego, jeźdźca sportowego, organizatora                   

i dowódcy polskich oddziałów partyzanckich – Hubalczyków.  

 

22.06 – 35. rocznica śmierci Freda Astera (właśc. Frederick Austerlitz ; 1899–

1987), amerykańskiego aktora, tancerza i wokalisty.   
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25.06 – 200. rocznica śmierci E. T. A. Hoffmanna (właśc. Ernst Theodor 

Wilhelm ; 1776–1822), niemieckiego pisarza, prawnika, kompozytora, 

rysownika i karykaturzysty. 

 

25.06 – 170. rocznica urodzin Antonio Gaudíego (1852–1926), katalońskiego 

architekta i inżyniera secesyjnego, zasłynął m.in. z projektu Świątyni Pokutnej 

Sagrada Familia. 

 

28.06 – 310. rocznica urodzin Jeana-Jacquesa Rousseau (1712 –1778), 

francuskiego pisarza, filozofa, pedagoga, teoretyka muzyki, współautora 

Wielkiej Encyklopedii Francuskiej. 
 

28.06 – 155. rocznica urodzin Luigiego Pirandella (1867–1936), włoskiego 

dramaturga, powieściopisarza i nowelisty, laureata Nagrody Nobla                                       

w dziedzinie literatury (1934).  

28.06 – 90. rocznica śmierci Maironisa (właśc. Jonas Mačiulis ; 1862–1932), 

litewskiego poety doby romantyzmu, dramaturga, księdza katolickiego i teologa.  

 

28.06 – 60. rocznica urodzin Artura Hajzera (1962–2013), polskiego taternika, 

alpinisty i himalaisty . 

 

29.06 – 225. rocznica urodzin Józefa Lompy (1797–1863), polskiego działacza, 

poety, tłumacza, publicysty, pioniera oświaty ludowej oraz etnografii na Śląsku. 

 

30.06 – 100. rocznica urodzin Mirona Białoszewskiego (1922–1983), 

polskiego poety, prozaika, dramatopisarza, twórcy teatralnego.  

 

 

 

LIPIEC 

 
 

01.07 – 80. rocznica śmierci Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego (1881–

1942), polskiego generała i dyplomaty, adiutanta Józefa Piłsudskiego. 

 

02.07 – 145. rocznica urodzin Hermana Hessego (pseud. Emil Sinclair ; 1877–

1962), niemieckiego poety, pisarza i eseisty, laureata Nagrody Nobla                            

w dziedzinie literatury (1946). 
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02.07 – 70. rocznica urodzin Marka Karpa (1952–2004), polskiego historyka, 

sowietologa, założyciela i wieloletniego dyrektora Ośrodka Studiów 

Wschodnich. 

 

02.07 – 45. rocznica śmierci Vladimira Nabokova (1899–1977), rosyjskiego 

poety, prozaika, dramaturga, krytyka literackiego.  

 

02.07 – 25. rocznica śmierci Jamesa Stewarta (1908–1997), amerykańskiego 

aktora filmowego i teatralnego, weterana II wojny światowej i wojny                             

w Wietnamie. 

03.07 – 215. rocznica urodzin Ignacego Domeyko (pseud. Żegota ; 1802–

1889), polskiego geologa, mineraloga, inżyniera górnictwa, meteorologa, 

badacza. 

 

04.07 – 150. rocznica urodzin Calvina Coolidge’a (1872–1933), 

amerykańskiego polityka, 30. prezydenta Stanów Zjednoczonych.  

 

04.07 – 130. rocznica urodzin Juliana Krzyżanowskiego (1892–1976), 

polskiego polonisty, historyka literatury, folklorysty, badacza literatury ludowej. 

 

05.07 – 500. rocznica śmierci Antonio de Nebriji (1441–1522), hiszpańskiego 

humanisty, historyka, językoznawcy i badacza języka hiszpańskiego. 
 

05.07 – 115. rocznica urodzin Warłama Szałamowa (1907–1982), rosyjskiego 

prozaika, poety, tłumacza, więźnia Gułagu.  

 

06.07 – 185. rocznica urodzin Władysława Żeleńskiego (1837–1921), 

polskiego kompozytora, pianisty, krytyka, organizatora życia muzycznego.  

06.07 – 145. rocznica urodzin Włodzimierza Perzyńskiego (1877–1930), 

polskiego prozaika, dramaturga, poety okresu Młodej Polski.  
 

06.07 – 90. rocznica śmierci Kennetha Grahame’a (1859–1932), brytyjskiego 

ekonomisty i pisarza pochodzenia szkockiego, cenionego m.in. za baśń O czym 

szumią wierzby.  

 

06.07 – 60. rocznica śmierci Williama Faulknera (właśc. nazwisko Falkner ; 

1897–1962), amerykańskiego powieściopisarza i nowelisty, laureata Nagrody 

Nobla w dziedzinie literatury (1949). 
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07.07 – 450. rocznica śmierci Zygmunta II Augusta (1520–1572), wielkiego 

księcia litewskiego od 1529, króla Polski od 1530, ostatniego monarchy z linii 

męskiej dynastii Jagiellonów. 

 

07.07 – 135. rocznica urodzin Marca Chagalla (1887–1985), malarza i grafika 

żydowskiego pochodzenia, przedstawiciela kubizmu w malarstwie.  

 

07.07 – 25. rocznica śmierci Leo Lipskiego (właśc. Leon Lipschütz ; 1917– 

1997), polskiego pisarza emigracyjnego narodowości żydowskiej.  

08.07 – 200. rocznica śmierci Percy Bysshe’a Shelleya (1792–1822), 

angielskiego poety i dramaturga, przedstawiciela angielskiego romantyzmu.  

 

08.07 – 155. rocznica urodzin Käthe Kollwitz (1867–1945), niemieckiej 

graficzki, malarki i rzeźbiarki pozostającej pod wpływem ekspresjonizmu.                                    

 

08.07 – 55. rocznica śmierci Vivien Leigh (właśc. Vivian Mary Hartley ; 1913–

1967), brytyjskiej aktorki teatralnej i filmowej, laureatki Oscara za kreację 

Scarlett O’Hary w Przeminęło z wiatrem.   
 

10.07 – 105. rocznica urodzin Leo Lipskiego (właśc. Leon Lipschütz ; 1917– 

1997), polskiego pisarza emigracyjnego narodowości żydowskiej.  

11.07 – 640. rocznica śmierci Mikołaja z Oresme (ok. 1320–1382), 

francuskiego duchownego i uczonego, filozofa, matematyka, fizyka, astronoma. 

 

12.07 – 130. rocznica urodzin Brunona Schulza (1892–1942), polskiego 

prozaika żydowskiego pochodzenia, grafika, malarza, rysownika i krytyka 

literackiego. 

 

14.07 – 160. rocznica urodzin Gustava Klimta (1862–1918), austriackiego 

malarza, grafika, symbolisty, przedstawiciela secesji – wiedeńskiego 

modernizmu. 

 

15.07 – 165. rocznica śmierci Carla Czernego (właśc. Karel ; 1791–1857), 

austriackiego pianisty, kompozytora i nauczyciela pochodzenia czeskiego.  

 

15.07 – 130. rocznica urodzin Waltera Benjamina (1892–1940), niemiecko-

żydowskiego filozofa, teologa, teoretyka kultury, krytyka literackiego i eseisty.  

 

15.07 – 25. rocznica śmierci Gianniego Versace (1946–1997), włoskiego 

kreatora mody, założyciela domu mody Versace. 
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16.07 – 150. rocznica urodzin Roalda Amundsena (1872–1928), norweskiego 

badacza polarnego, pierwszego zdobywcy bieguna południowego.  
 
17.07 – 90. rocznica urodzin Wojciecha Kilara (1932–2013), polskiego 

pianisty, kompozytora muzyki poważnej i filmowej. 

 

18.07 – 205. rocznica śmierci Jane Austen (1775–1817), angielskiej 

powieściopisarki. 

 

18.07 – 150. rocznica śmierci Benito Juáreza (1806–1872), meksykańskiego 

polityka, prezydenta Meksyku, reformatora i demokraty. 

 

18.07 – 95. rocznica urodzin Tadeusza Łomnickiego (1927–1992), polskiego 

aktora teatralnego i filmowego, reżysera teatralnego, pedagoga. 

 

19.07 – 85. rocznica urodzin Bogusława Wyrobka (1937–1997), polskiego 

wokalisty, muzycznego samouka, członka grupy Rythm and Blues.  

 

19.07 – 45. rocznica urodzin Jana Kaczkowskiego (1977–2016), polskiego 

duchownego katolickiego, bioetyka, twórcy i dyrektora Puckiego Hospicjum 

pw. św. Ojca Pio.  
 

20.07 – 225. rocznica urodzin Pawła Edmunda Strzeleckiego (1797–1873), 

polskiego podróżnika, geologa, geografa, badacza i odkrywcy.  
 

20.07 – 200. rocznica urodzin Grzegorza Mendla (1822–1884), austriackiego 

przyrodnika, zakonnika, prekursora genetyki, twórcy praw nazwanych jego 

imieniem.   

 

20.07 – 85 rocznica śmierci Guglielmo Marconiego (1874–1937), włoskiego 

fizyka i konstruktora, pioniera przemysłu elektronicznego, laureata Nagrody 

Nobla w dziedzinie fizyki (1909).  

 

21.07 – 115. rocznica urodzin Kazimierza Moczarskiego (1907–1975),  

polskiego pisarza, dziennikarza i publicysty, żołnierza Armii Krajowej. 

 

21.07 – 55. rocznica śmierci Alberta Johna Luthuli (1898–1967),  
południowoafrykańskiego działacza społecznego i politycznego, laureata 

Pokojowej Nagrody Nobla (1960).  

 

22.07 – 135. rocznica urodzin Gustava Ludwiga Hertza (1887–1975), 
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niemieckiego fizyka kwantowego żydowskiego pochodzenia, laureata Nagrody 

Nobla w dziedzinie fizyki (1925).  

 

22.07 – 140. rocznica urodzin Edwarda Hoppera (1882–1967), 

amerykańskiego malarza, grafika i ilustratora. 

22.07 – 80 lat temu (1942) Großaktion Warschau – Niemcy rozpoczęli 

likwidację warszawskiego getta.   
 

23.07 – 230 lat temu (1792) Stanisław August Poniatowski przystąpił do 

konfederacji targowickiej.  

 

23.07 – 180. rocznica urodzin Henryka Jordana (1842–1907), polskiego 

lekarza, społecznika, założyciela pierwszego w Polsce ogrodu jordanowskiego. 

 

24.07 – 730. rocznica śmierci Kingi (1234–1292), węgierskiej królewny                              

i księżnej, klaryski i dziewicy, córki króla Węgier Beli IV, żony polskiego 

władcy Bolesława V Wstydliwego, świętej Kościoła katolickiego. 

 

24.07 – 220. rocznica urodzin Alexandra Dumasa (1802–1870), francuskiego 

powieściopisarza i dramaturga, autora m.in. powieści Hrabia Monte Christo. 
 

24.07 – 165. rocznica urodzin Henrika Pontoppidana (1857–1943), 

duńskiego powieściopisarza, nowelisty i felietonisty, laureata Nagrody Nobla  

w dziedzinie literatury (1917).  

26.07 – 100. rocznica urodzin Andrzeja Wróblewskiego (pseud. Ibis ; 1922– 

2002), polskiego dziennikarza, językoznawcy, publicysty, krytyka muzycznego, 

popularyzatora poprawnej polszczyzny. 

 

26.07 – 70. rocznica śmierci Evy „Evity” Perón (1919–1952), działaczki 

politycznej i społecznej, aktorki, małżonki prezydenta Argentyny Juana Peróna.  

 

27.07 – 570. rocznica urodzin Ludwika Sforzy (pseud. Ermelino ; 1452–1508), 

księcia Mediolanu, zwanego Ludovico il Moro, protektora Leonarda da Vinci.  

 

27.07 – 425. rocznica śmierci Jakuba Wujka (1541–1597), polskiego 

duchownego katolickiego, doktora teologii, pisarza religijnego, autora przekładu 

Pisma Świętego znanego jako Biblia Wujka.  
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28.07 – 210. rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812–1887), 

polskiego pisarza, publicysty, historyka, działacza społecznego i politycznego, 

współzałożyciela Macierzy Polskiej. 

 

28.07 – 120. rocznica urodzin Karla Poppera (1902–1994), austriackiego 

filozofa, autora krytycznego racjonalizmu – prądu filozofii nauki zwanego 

„popperyzmem”. 

 

29.07 – 80. rocznica śmierci Wojciecha Kossaka (1856–1942), polskiego 

malarza, przedstawiciela nurtu malarstwa o tematyce historycznej                                       

i batalistycznej. 

 

29.07 – 55. rocznica śmierci Aleksandra Wata (właściwie Aleksander Chwat ; 

1900–1967), polskiego pisarza i poety pochodzenia żydowskiego, tłumacza, 

eseisty z kręgu futurystów. 

 

30.07 – 115. rocznica urodzin Adama Sztarka (1907–1942), polskiego 

duchownego katolickiego, Sługi Bożego Kościoła katolickiego, odznaczonego 

medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.  

 

30.07 – 75. rocznica urodzin Françoise Barré-Sinoussi (1947–1978), 

francuskiej lekarki, wirusolog, odkrywczyni wirusa HIV, laureatki Nagrody 

Nobla w dziedzinie medycyny (2008). 
 

30.07 – 25. rocznica śmierci Bảo Đại (1913–1997), ostatniego cesarza 

Wietnamu.  
 

30.07 – 25. rocznica śmierci Bogusława Wyrobka (1937–1997), polskiego 

wokalisty, muzycznego samouka, członka grupy Rythm and Blues.  
 

30.07 – 15. rocznica śmierci Michelangela Antonioniego (1912–2007), 

włoskiego reżysera, scenarzysty i montażysty filmowego. 

 

30.07 – 15. rocznica śmierci Ingmara Bergmana (1918–2007), szwedzkiego 

reżysera filmowego i teatralnego, wybitnego twórcy historii kina.   

 

31.07 – 155. rocznica śmierci Charles’a Baudelaire’a (1821–1867), 

francuskiego poety i krytyka, parnasisty zaliczanego do grona tzw. „poetów 

przeklętych”, prekursora symbolizmu i dekadentyzmu. 

 

31.07 – 110. rocznica urodzin Miltona Friedmana (1912–2006), 

amerykańskiego ekonomisty, twórcy monetaryzmu, laureata nagrody Banku 

Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii (1976).  
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31.07 – 70. rocznica śmierci Waldemara Bonselsa (1880–1952), niemieckiego 

pisarza, autora m.in. książki dla dzieci Pszczółka Maja i jej przygody.  

 

 

SIERPIEŃ 
 

 

01.08 – 60. rocznica śmierci Leona Kruczkowskiego (1900–1962), polskiego 

pisarza, dramaturga i publicysty, posła na Sejm. 

 

01.08 – 35. rocznica śmierci Poli Negri (właśc. Apolonia Chałupiec ; 1897–

1987), polskiej aktorki teatralnej i filmowej, gwiazdy kina niemego.   

 

01.08 – 25. rocznica śmierci Swiatosława Richtera (1915–1997), rosyjskiego 

pianisty, światowej sławy wirtuoza. 

 

02.08 – 125. rocznica śmierci Adama Asnyka (pseud. Jan Stożek ; 1838–1897), 

polskiego poety i dramatopisarza, doktora filozofii. 

 

02.08 – 100. rocznica śmierci Alexandra Grahama Bella (1847–1922 ), 

szkockiego naukowca, wynalazcy telefonu i innych wynalazków 

telekomunikacyjnych. 

 

02.08 – 55. rocznica śmierci Henryka Berlewiego (1894–1967), polskiego 

malarza, grafika, teoretyka i krytyka sztuki, członka ugrupowania Blok.   

 

02.08 – 25. rocznica śmierci Williama S. Burroughsa (1914–1997), 

amerykańskiego pisarza, poety, aktora i scenarzysty filmowego.   
 
03.08 – 230. rocznica śmierci Richarda Arkwrighta (1732–1792), 

angielskiego wynalazcy krosna tkackiego o napędzie wodnym, które 

zapoczątkowało rozwój przemysłu włókienniczego.   

 
03.08 – 170. rocznica śmierci Eugène Sue (1804–1857), francuskiego pisarza,  

twórcy powieści marynistycznych, historycznych, obyczajowych oraz powieści 

odcinkowej.  

 

03.08 – 120. rocznica śmierci Edwarda Wojciecha Bogusławskiego (1823– 

1902), polskiego powieściopisarza.  
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04.08 – 230. rocznica urodzin Percy Bysshhe’a Shelleya (1792–1822), 

angielskiego poety i dramaturga, przedstawiciela angielskiego romantyzmu.  

 

04.08 – 95. rocznica śmierci Eugène Atgeta (1857–1927), francuskiego 

fotografika dokumentującego obraz zmieniającego się Paryża.   

 

04.08 – 45. rocznica śmierci Edgara Douglasa Adriana (1889–1977), barona,  

angielskiego fizjologa, profesora, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie 

fizjologii lub medycyny (1932).  

 

05.08 – 250 lat temu (1772) dokonano I rozbioru Polski – w Petersburgu 

podpisano traktaty rozbiorowe pomiędzy Rosją, Prusami i Austrią.  

 

05.08 – 220. rocznica urodzin Nielsa Henrika Abela (1802–1829), 

norweskiego matematyka, autora tzw. twierdzenia Abela-Ruffiniego. 

 

05.08 – 110. rocznica urodzin Abbé Pierre’a (właśc. Henri Grouès ; 1912–

2007), francuskiego księdza katolickiego, członka zakonu kapucynów, 

założyciela ruchu Emmaüs. 

05.08 – 60. rocznica śmierci Marylin Monroe (właśc. Norma Jeane Mortenson 

; 1926–1962), amerykańskiej gwiazdy filmowej  
 

06.08 – 365. rocznica śmierci Bohdana Chmielnickiego (1595–1657), hetmana 

zaporoskiego, przywódcy powstania kozackiego przeciwko Rzeczypospolitej 

1648–1654, bohatera narodowego Ukrainy.  

 

06.08 – 130. rocznica urodzin Kazimiery „Iłły” Iłłakowiczówny (1892–1983), 

polskiej poetki, pisarki i tłumaczki. 

 

06.08 – 75. rocznica śmierci Wandy Siemaszkowej (1867–1947), polskiej 

aktorki teatralnej, reżyserki, pedagog, dyrektorki wielu teatrów.  
 

06.08 – 20. rocznica śmierci Edsgera Dijkstry (1930–2002), holenderskiego 

naukowca, pioniera informatyki.  

 

07.08 – 145. rocznica urodzin Ulricha Salchowa (1877–1949), szwedzkiego 

łyżwiarza figurowego, dziesięciokrotnego mistrza świata w jeździe solowej.  

 

07.08 – 145. rocznica śmierci Aleksandra Kotsisa (1836–1877), polskiego 

malarza, portrecisty, pejzażysty, przedstawiciela malarstwa realistycznego.  
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07.08 – 120. rocznica urodzin Jerzego Drzewieckiego (1902–1990), polskiego 

inżyniera, konstruktora lotniczego i pilota doświadczalnego.   

 

07.08 – 80. rocznica śmierci Janusza Korczaka (właśc. Henryk Goldszmit, 

pseud. Stary Doktor lub Pan Doktor ; 1878–1942), polsko-żydowskiego lekarza 

pedagoga, pisarza, publicysty i działacza społecznego. 

 

07.08 – 65. rocznica śmierci Olivera Hardy’ego (właśc. Norvell Hardy ; 1892–

1957), amerykańskiego aktora i komika filmowego, występującego ze Stanem 

Laurelem w duecie komicznym Flip i Flap.  

08.08 – 175. rocznica śmierci Samuela Lindego (1771–1847), polskiego 

leksykografa, językoznawcy, tłumacza, bibliografa, pedagoga i bibliotekarza, 

autora monumentalnego Słownika języka polskiego.   
 

08.08 – 140. rocznica urodzin Władysława Starewicza (1882–1965), polskiego 

filmowca, pioniera filmów animowanych, twórcy pierwszego w historii filmu 

lalkowego.   

 

08.08 – 125. rocznica śmierci Jacoba Burckhardta (1818–1897), 

szwajcarskiego historyka i teoretyka kultury, autora wciąż aktualnego 

Odrodzenia we Włoszech. 

 

09.08 – 65. rocznica śmierci Konrada Toma (właśc. Konrad Runowiecki, 

pseud. Tim-Tom ; 1887–1957) polskiego scenarzysty i reżysera filmowego, 

aktora, piosenkarza, autora tekstów kabaretowych i piosenek. 

 
09.08 – 60. rocznica śmierci Hermana Hessego (pseud. Emil Sinclair ; 1877–

1962), niemieckiego poety, pisarza i eseisty, laureata Nagrody Nobla                            

w dziedzinie literatury (1946). 

 
10.08 – 110. rocznica urodzin Jorge Amado (właśc. Jorge Leal Amado de Faria 

; (1912–2001), brazylijskiego pisarza modernistycznego, nazywanego „ojcem 

stereotypu”.  

 

10.08 – 80. rocznica urodzin Andrzeja Różyckiego (1942–2021), polskiego 

reżysera filmowego, fotografa, artysty multimedialnego, scenarzysty, teoretyka 

sztuki. 

 

10.08 – 70. rocznica urodzin Jerzego Pilcha (1952–2020), polskiego pisarza, 

publicysty, felietonisty, dramaturga i scenarzysty filmowego.  
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11.08 – 130. rocznica urodzin Władysława Andersa (1892–1970), polskiego 

wojskowego i polityka, generała broni, Naczelnego Wodza Polskich Sił 

Zbrojnych w latach 1944–1945. 

 

11.08 – 90. rocznica śmierci Maksymiliana Wołoszyna (właśc. M. A. 

Kirijenko-Wołoszyn ; 1878–1932), rosyjskiego poety, krytyka, tłumacza, 

malarza i historyka sztuki. 
 

11.08 – 90 lat temu (1932) utworzono Białowieski Park Narodowy, znany  

m.in. z największej na świecie populacji żubra na wolności. 
 

11.08 – 65. rocznica śmierci Rudolfa Weigla (1883–1957), polskiego biologa, 

wynalazcy pierwszej na świecie szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu.   

 

12.08 – 195. rocznica śmierci Williama Blake’a (1757–1827), angielskiego 

poety zaliczanego do grona poetów wyklętych, pisarza, malarza, rysownika                             

i rytownika, drukarza oraz mistyka.  

 

12.08 – 120. rocznica urodzin Antoniego Kocjana (1902–1944), polskiego 

inżyniera, konstruktora lotniczego szybowców, współpracownika wywiadu AK.  

 

14.08 – 155. rocznica urodzin Johna Galsworthy’ego (1867–1933),  

angielskiego powieściopisarza, poety i dramaturga, laureata Nagrody Nobla                        

w dziedzinie literatury (1932).  

14.08 – 145. rocznica urodzin Aleksandra Zelwerowicza (1877–1955), 

polskiego aktora, reżysera, dyrektora teatru, pedagoga, członka Polskiego 

Komitetu Obrońców Pokoju w 1949 roku.  
 

15.08 – 95. rocznica urodzin Witolda Grucy (1927–2009), polskiego tancerza 

baletowego i choreografa.  

 

15.08 – 55. rocznica śmierci René Magritte’a (1898–1967), belgijskiego 

malarza surrealistycznego.  

  

16.08 – 465. rocznica urodzin Agostino Carracciego (1557–1602), włoskiego 

malarza i rytownika okresu wczesnego baroku, współzałożyciela Akademii 

Bolońskiej.  

 

16.08 – 190. rocznica urodzin Wilhelma Wundta (1832–1920), niemieckiego 

psychologa i filozofa, twórcy psychologii eksperymentalnej. 
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16.08 – 65. rocznica śmierci Irvinga Langmuira (1881–1957), amerykańskiego 

fizykochemika, pioniera badań nad wyładowaniami elektrostatycznymi,                         

laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (1932). 

 

16.08 – 45. rocznica śmierci Elvisa Presleya (1935–1977), amerykańskiego 

piosenkarza i aktora, ikony popkultury XX wieku, nazywanego Królem Rock 

and Rolla.  

 

17.08 – 90. rocznica urodzin V.S. Naipaula (właśc. Vidiadhar Surajprasad 

Naipaul ; 1932–2018), brytyjskiego prozaika i eseisty, laureata Nagrody Nobla                        

w dziedzinie literatury (2001). 

 

18.08 – 85. rocznica urodzin Edwarda Stachury (pseud. Sted ; 1937–1979), 

polskiego poety, prozaika, pieśniarza i tłumacza. 
 

18.08 – 65. rocznica śmierci Wawrzyńca Żuławskiego (1916–1957), polskiego 

taternika, ratownika górskiego, pisarza i kompozytora, żołnierza AK. 

 

19.08 – 360. rocznica śmierci Blaise Pascala (1623–1662), francuskiego 

matematyka, fizyka, inżyniera, wynalazcy, filozofa religii.  

 

19.08 – 20. rocznica śmierci Marka Kotańskiego (1942–2002), polskiego 

psychologa, terapeuty, działacza społecznego, twórcy „Monaru” i „Markotu”. 

 

20.08 – 175. rocznica urodzin Bolesława Prusa (właśc. Aleksander Głowacki ; 

1847–1912), polskiego pisarza, prozaika, nowelisty i publicysty, dziennikarza, 

działacza społecznego. 

 

20.08 – 30. rocznica śmierci Danuty Bieńkowskiej (1920–1992), polskiej 

pisarki, autorki książek dla młodzieży, eseistki, tłumaczki literatury rumuńskiej.  

 

21.08 – 260. rocznica śmierci Mary Wortley Montagu (1689–1762),  

angielskiej arystokratki, pisarki, epistolografki, prekursorki feminizmu.  

 

22.08 – 160. rocznica urodzin Claude’a Debussy’ego (1862–1918), 

francuskiego kompozytora, przedstawiciela impresjonizmu muzycznego. 

 

22.08 – 120. rocznica urodzin Leni Riefenstahl (1902–2003), niemieckiej 

reżyserki, scenarzystki i producentki filmowej, fotografki, aktorki oraz tancerki. 
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22.08 – 15. rocznica śmierci Jacka Chmielnika (1953–2007), polskiego aktora 

teatralnego i filmowego, reżysera teatralnego, dramaturga oraz prezentera 

telewizyjnego. 

 

23.08 – 120. rocznica śmierci Henryka Siemiradzkiego (1843–1902), 

polskiego malarza, przedstawiciela akademizmu. 

 

23.08 – 95. rocznica urodzin Allana Kaprowa (1927–2006), amerykańskiego 

malarza, przedstawiciela ekspresjonizmu abstrakcyjnego, twórcy i teoretyka 

happeningu.  
 

23.08 – 25. rocznica śmierci Johna Kendrewa (1917–1997), angielskiego 

biochemika, laureata Nagrody Nobla z dziedziny chemii (1962), profesora 

uniwersyteckiego. 

 

24.08 – 110. rocznica urodzin Gwidona Miklaszewskiego (1912–1999), 

polskiego rysownika, humorysty, autora ilustracji książkowych i filmów 

animowanych. 

 

24.08 – 90. rocznica urodzin Antoniego Gucwińskiego (1932–2021), polskiego 

lekarza weterynarii, zootechnika i dziennikarza, wieloletniego dyrektora Ogrodu 

Zoologicznego we Wrocławiu.  

 

24.08 – 85. rocznica śmierci Edwarda Porębowicza (1862–1937), polskiego 

romanisty, poety, tłumacza, historyka literatury.  

 

25.08 – 155. rocznica śmierci Michaela Faradaya (1791–1867), angielskiego 

fizyka i chemika, eksperymentatora, wynalazcy silnika elektrycznego. 
 

25.08 – 10. rocznica śmierci Neila Armstronga (1930–2012), amerykańskiego 

astronauty, dowódcy misji Apollo 11, pierwszego człowieka, który stanął na 

Księżycu. 

 

26.08 – 125. rocznica urodzin Bohdana Pniewskiego (1897–1965), polskiego 

architekta modernistycznego, autora projektu odbudowy Teatru Wielkiego. 

 

26.08 – 55. rocznica śmierci Mariana Walentynowicza (1896–1967), 

polskiego rysownika, architekta, pisarza oraz prekursora komiksu w Polsce. 

 

26.08 – 40. rocznica śmierci Adama Kreczmara (1944–1982) polskiego poety, 

satyryka, autora słuchowisk radiowych i twórcy kabaretowego.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_elektryczny
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27.08 – 120. rocznica urodzin Jurija Janowskiego (1902–1954), ukraińskiego 

poety, prozaika i korespondenta wojennego.  

 

27.08 – 55. rocznica śmierci Briana Epsteina (1934–1967), brytyjskiego 

menedżera zespołu muzycznego The Beatles. 

28.08 – 35. rocznica śmierci Johna Hustona (1906–1987), amerykańskiego 

reżysera, scenarzysty i aktora. 

29.08 – 420. rocznica śmierci Sebastiana Fabiana Klonowica (1545–1602), 

polskiego poety, kompozytora, wykładowcy w Akademii Zamojskiej. 

 

29.08 – 390. rocznica urodzin Johna Locka (1632–1704), angielskiego filozofa, 

lekarza, polityka i ekonomisty, twórca teorii wartości pieniądza. 

 

29.08 – 160. rocznica urodzin Maurice’a Maeterlincka (1862–1949), 

belgijskiego dramaturga, poety, eseisty, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie 

literatury (1911). 

 

29.08 – 65. rocznica urodzin Grzegorza Ciechowskiego (1957–2001), 

polskiego muzyka rockowego, kompozytora, poety, autora tekstów, felietonisty, 

lidera i wokalisty zespołu Republika.  

 

29.08 – 40. rocznica śmierci Ingrid Bergman (1915–1982), szwedzkiej aktorki 

filmowej i teatralnej, zapamiętanej z roli w filmie Casablanca.  

 

30.08 – 225. rocznica urodzin Mary Shelley (1797–1851), angielskiej poetki                   

i pisarki, tworzącej w gatunku powieści gotyckiej, prekursorki powieści SF.   
 
31.07 – 70. rocznica śmierci Waldemara Bonselsa (1881–1952), niemieckiego 

pisarza, autora książek o tematyce dziecięcej, podróżniczej i religijnej.  

 

31.08 – 25. rocznica śmierci Diany (właśc. Diana Frances Mountbatten-

Windsor ;  1961–1997), księżnej Walii, członkini brytyjskiej rodziny 

królewskiej jako pierwszej żony Karola, księcia Walii.  
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WRZESIEŃ 

 
02.09 – 30. rocznica śmierci Barbary McClintock (1902–1992), 

amerykańskiej genetyczki, laureatki Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii                          

i medycyny (1983). 

 
05.09 – 105. rocznica śmierci Mariana Smoluchowskiego (1872–1917),  

polskiego fizyka, pioniera mechaniki statystycznej, alpinisty i taternika. 

 

06.09 – 115. rocznica śmierci Sully’ego Prudhomme’a (właśc. René François 

Armand Prudhomme ; 1839–1907), francuskiego poety, pierwszego w historii 

laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1901).  

 

07.09 – 115. rocznica urodzin Wacława Kubackiego (1907–1992), polskiego 

historyka literatury, krytyka, pisarza, redaktora naczelnego „Literatury na 

świecie”. 

 

07.09 – 60. rocznica śmierci Karen Blixen (właśc. Karen Christence von 

Blixen-Finecke, pseud. Isak Dinesen, Pierre Andrézel ; 1885–1962), duńskiej 

pisarki, znanej ze wspomnień pt. Pożegnanie z Afryką. 
 

10.09 – 225. rocznica urodzin Piotra Wysockiego (1797–1875), polskiego 

pułkownika i przywódcy sprzysiężenia podchorążych inicjującego powstanie 

listopadowe (1830).  

 

11.09 – 105. rocznica urodzin Herberta Loma (właśc. Herbert Kuchacevič ; 

1917–2012), brytyjskiego aktora pochodzenia czeskiego, który przeszedł do 

historii kina dzięki roli inspektora Charlesa Dreyfussa w komedii Różowa 

Pantera.   
 

11.09 – 90. rocznica urodzin Jerzego Afanasjewa (1932–1991), polskiego 

pisarza, poety i reżysera, współtwórcy teatru studenckiego „Bim Bom”. 

 

11.09 – 80. rocznica urodzin Marka Bargiełowskiego (1942–2016), polskiego 

aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego, reżysera. 

 

12.09 – 30. rocznica śmierci Anthony’ego Perkinsa (1932–1992),  

amerykańskiego aktora i reżysera filmowego oraz teatralnego, piosenkarza.  

 

13.09 – 430. rocznica śmierci Michela de Montaigne’a (1533–1592), 

francuskiego pisarza i filozofa humanisty, uważanego za twórcę eseju. 
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13.09 – 165. rocznica urodzin Michała Drzymały (1857–1937), polskiego 

chłopa z Poznańskiego, który stał się wraz z „wozem Drzymały” – symbolem 

oporu przeciw polityce germanizacyjnej w zaborze pruskim. 
 

15.09 – 160. rocznica śmierci Władysława Syrokomli (1823–1862), polskiego 

poety i tłumacza, autora ironicznych wierszy oraz przyśpiewek ludowych.  

 

19.09 – 220. rocznica urodzin Lajosa Kossutha (1802–1894), węgierskiego 

polityka, prawnika, dziennikarza, gubernatora Węgier, przywódcy rewolucji 

węgierskiej. 

 

19.09 – 125. rocznica śmierci Kornela Ujejskiego (1823–1897), 

polskiego poety, publicysty, nazywanego „ostatnim wielkim poetą 

romantyzmu”.  

19.09 – 105. rocznica urodzin Andrzeja Miłosza (1917–2002), polskiego 

dziennikarza, publicysty, reżysera filmów dokumentalnych, autora audycji 

radiowych. 

21.09 – 190. rocznica śmierci Waltera Scotta (1771–1832), szkockiego 

powieściopisarza i poety, adwokata.  

21.09 – 20. rocznica śmierci Andrzeja Miłosza (1917–2002), polskiego 

dziennikarza, publicysty, reżysera filmów dokumentalnych, autora audycji 

radiowych. 

25.09 – 125. rocznica urodzin Williama Faulknera (właśc. nazwisko Falkner ; 

1897–1962), amerykańskiego powieściopisarza i nowelisty, laureata Nagrody 

Nobla w dziedzinie literatury (1949). 

 

27.09 – 410. rocznica śmierci Piotra Skargi (właśc. Piotr Powęski ; 1536–

1612), polskiego pisarza, kaznodziei, teologa, czołowego przedstawiciela 

kontrreformacji. 

 

27.09 – 10. rocznica śmierci Herberta Loma (właśc. Herbert Kuchacevič ; 

1917–2012), brytyjskiego aktora pochodzenia czeskiego, który przeszedł do 

historii kina rolą inspektora Charlesa Dreyfussa w komedii Różowa Pantera.   

 

28.09 – 35. rocznica śmierci Romana Brandstaettera (1906–1987), polskiego 

pisarza, poety, dramaturga i tłumacza żydowskiego pochodzenia, znawcy Biblii. 

29.09 – 475. rocznica  urodzin Miguela de Cervantesa (1547–1616), 

hiszpańskiego pisarza, autora przygód Don Kichota z Manczy. 
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29.09 – 275. rocznica urodzin Józefa Wybickiego (1747–1822), polskiego 

polityka, pisarza, poety, działacza niepodległościowego, autora słów polskiego 

hymnu narodowego – Mazurka Dąbrowskiego. 
 

29.09 – 185. rocznica  urodzin Michała Bałuckiego (pseud. Elpidon ; 1837– 

1901), polskiego pisarza, komediopisarza i publicysty, prezesa Wydziału 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie. 

 

29.09 – 120. rocznica śmierci Émila Zoli (1840–1902), francuskiego pisarza, 

dziennikarza, krytyka sztuki, głównego przedstawiciela i teoretyka naturalizmu. 

 

29.09 – 110. rocznica urodzin Michelangela Antonioniego (1912–2007), 

włoskiego reżysera, scenarzysty i montażysty filmowego. 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 
 

02.10 – 60 lat temu (1962) Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek 

dobranocki Jacek i Agatka.  

 

03.10 – 140. rocznica urodzin Karola Szymanowskiego (1882–1937), 

polskiego kompozytora, pianisty, pedagoga i krytyka muzycznego. 

 

03.10 – 125. rocznica urodzin Louisa Aragona (1897–1982), francuskiego 

poety, powieściopisarza, eseisty, dadaisty, współtwórcy surrealizmu.   

 

03.10 – 5. rocznica śmierci Janusza Orbitowskiego (1940–2017), polskiego 

malarza, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

 

05.10 – 310. rocznica urodzin Francesco Guardiego (1712–1793), weneckiego 

malarza rokokowego, jednego z klasyków szkoły weneckiej.  

06.10 – 60. rocznica śmierci Bronisława Wojciecha Linkego (1906–1962), 

polskiego malarza, rysownika i grafika. Członka ugrupowania artystycznego 

„Loża Wolnomalarska”. 

 

07.10 – 225. rocznica urodzin Brunona Kicińskiego (1797–1844), polskiego 

hrabiego, dziennikarza, publicysty, redaktora, wydawcy, poety i tłumacza, 

założyciela „Kuriera Warszawskiego”.  
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10.10 – 185. rocznica śmierci Charlesa Fouriera (1772–1837), francuskiego 

socjalisty utopijnego, twórcy terminu feminizm.  

 

10.10 – 105. rocznica urodzin Theloniousa Monka (1917–1982),  

amerykańskiego pianisty jazzowego, kompozytora, znanego z niepowtarzalnego 

stylu improwizacji, inicjatora bebopu. 

 

11.10 – 55. rocznica śmierci Haliny Poświatowskiej (1935–1967), polskiej 

poetki.  

 

14.10 – 80. rocznica urodzin Tadeusza Zbigniewa Dworaka (1942–2013), 

polskiego fizyka i astronoma, wykładowcy akademickiego, pisarza i tłumacza.  
 

16.10 – 95. rocznica urodzin Güntera Grassa (1927–2015), niemieckiego 

pisarza narodowości niemiecko-kaszubskiej, laureata Nagrody Nobla                         

w dziedzinie literatury (1999). 

 

17.10 – 175. rocznica urodzin Władysława Bełzy (pseud. Władysław Piast ; 

1847–1913), polskiego poety, nazywanego piewcą polskości, współzałożyciela 

polskiej organizacji oświatowej „Macierz Polska”. 

 

17.10 – 110. rocznica urodzin papieża Jana Pawła I ( właśc. Albino Luciani ; 

1912–1978), włoskiego duchownego rzymskokatolickiego, Czcigodnego Sługi 

Bożego Kościoła katolickiego.  

 

18.10 – 100. rocznica urodzin Olgierda Terleckiego (1922–1986), polskiego 

prozaika, historyka, publicysty.  

 

19.10 – 35. rocznica śmierci Igora Newerlego (właśc. Igor Abramow-Newerly ; 

1903–1987), polskiego pisarza i pedagoga. 

 

20.10 – 50. rocznica śmierci Magdaleny Samozwaniec (1894–1972), polskiej 

pisarki, satyryczki, nazywanej „pierwszą damą polskiej satyry”. 

 

26.10 – 65. rocznica śmierci Nikosa Kazandzakisa (1885–1957), greckiego 

powieściopisarza, poety, dramaturga, filozofa, autora powieści Grek Zorba.  

 

27.10 – 240. rocznica urodzin Niccolò Paganiniego (1782–1840), włoskiego 

wirtuoza skrzypiec i altowiolisty, gitarzysty i kompozytora.  

 

27.10 – 90. rocznica urodzin Sylvii Plath (1932–1963), amerykańskiej poetki, 

pisarki i eseistki, zaliczanej do grona poetów wyklętych. 
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29.10 – 130. rocznica urodzin Stanisława Ostrowskiego (1892–1982), 

polskiego lekarza dermatologa, żołnierza Legionów i Wojska Polskiego, 

ostatniego polskiego prezydenta miasta Lwowa i Prezydenta RP na 

uchodźstwie.  
 

31.10 – 390. rocznica urodzin Jana Vermeera (właśc. Johannes Vermeer ; 

1632–1675), niderlandzkiego artysty, uprawiającego malarstwo rodzajowe. 

 

31.10 – 110. rocznica urodzin Jeana Améry’ego (właśc. Hans Mayer ; 1912–

1978), belgijskiego pisarza pochodzenia austriackiego, publicysty i eseisty.  

 

 

LISTOPAD 

 

 

01.11 – 90. rocznica śmierci Tadeusza Makowskiego (1882–1932), polskiego 

malarza działającego w Paryżu, przedstawiciela École de Paris.  

 

01.11 – 50. rocznica śmierci Ezry Pounda (1885–1972), amerykańskiego 

poety, publicysty, krytyka literackiego, twórcy teorii imagizmu i wortycyzmu. 

 

02.11 – 160. rocznica urodzin Maironisa (właśc. Jonas Mačiulis ; 1862–1932), 

litewskiego poety doby romantyzmu, dramaturga, księdza katolickiego i 

teologa. 

02.11 – 100. rocznica urodzin Zbigniewa Safjana (1922–2011), polskiego 

pisarza, scenarzysty i dziennikarza, redaktora „Słowa Żydowskiego”.  

02.11 – 10. rocznica śmierci Hany Suyin (właśc. Elisabeth C.K. Comber ; 

1916–2012), chińskiej pisarki. 

 

03.11 – 95. rocznica urodzin Zbigniewa Cybulskiego (1927–1967), polskiego 

aktora teatralnego i filmowego, jednego z najwybitniejszych aktorów 

powojennej Polski.  

 

04.11 – 175. rocznica śmierci Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego (1809–

1847), niemieckiego kompozytora doby romantyzmu, organisty i dyrygenta.   

 

05.11 – 85. rocznica śmierci Bolesława Leśmiana (właśc. Bolesław Lesman ;  

1877–1937), polskiego poety pochodzenia żydowskiego, prozaika, eseisty, 

krytyka, tłumacza, czołowego przedstawiciela literatury międzywojnia. 
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06.11 – 100. rocznica urodzin Artura Międzyrzeckiego (1922–1996), 

polskiego poety, prozaika, eseisty, tłumacza, działacza społeczno-politycznego.  
 

07.11 – 155. rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie (1867–1934), 

polskiej fizyk i chemik, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości, laureatki 

Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (1903) i w dziedzinie chemii (1911).  

07.11 – 60. rocznica śmierci Eleanory Roosevelt (1884–1962), amerykańskiej 

działaczki społecznej, dyplomatki i publicystki, współtwórczyni Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka, pierwszej damy w latach 1932–1945. 

08.11 – 105. rocznica urodzin Tadeusza Nowakowskiego (pseud. Taddy, Wuj 

Teofil ; 1917–1996), polskiego prozaika i publicysty. 

08.11 – 85. rocznica urodzin Jana Kociniaka (1937–2007), polskiego aktora 

teatralnego i filmowego.  

09.11 – 70. rocznica śmierci Chaima Weizmanna (1874–1952), izraelskiego 

naukowca chemika, polityka, przywódcy ruchu syjonistycznego, pierwszego 

prezydenta Izraela.  

10.11 – 40. rocznica śmierci Leonida Breżniewa (1907–1982), radzieckiego 

polityka, działacza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.  

11.11 – 185. rocznica urodzin Artura Grottgera (1837–1867), polskiego 

malarza, ilustratora, rysownika, autora słynnych cykli poświęconych walkom 

powstańczym.  

 
11.11 – 105. rocznica urodzin Marii Róży Pellesi (również Maria Róża od 

Jezusa, właśc. Bruna Aldina Pellesi ;1917–1972), włoskiej zakonnicy, apostołki 

edukacji, błogosławionej Kościoła rzymskokatolickiego. 

 
11.11 – 100. rocznica urodzin Kurta Vonneguta (1922–2007), amerykańskiego 

pisarza postmodernistycznego i science fiction, publicysty. 

 

12.11 – 100. rocznica urodzin Tadeusza Borowskiego (1922–1951), polskiego 

pisarza, poety i publicysty. 

 

12.11 – 85. rocznica śmierci Zbigniewa Uniłowskiego (1909–1937), polskiego 

powieściopisarza i nowelisty.  
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13.11 – 710. rocznica urodzin Edwarda III (1312–1377), króla Anglii, którego 

roszczenia do tronu Francji wywołały wojnę stuletnią. 

 

14.11 – 115. rocznica urodzin Astrid Lindgren (1907–2002), szwedzkiej 

pisarki, aktywistki społecznej, autorki książek dla dzieci: Pippi Pończoszanka, 

Dzieci z Bullerbyn. 

 

15.11 – 160. rocznica urodzin Gerharta Hauptmanna (1862–1946), 

niemieckiego dramaturga, prozaika i poety, laureata Nagrody Nobla                                 

w dziedzinie literatury (1912).   

 

15.11 – 115. rocznica śmierci Rafała Kalinowskiego (1835–1907), polskiego 

duchownego rzymskokatolickiego, karmelity bosego, powstańca styczniowego, 

sybiraka, nauczyciela, wychowawcy, świętego Kościoła katolickiego. 

 

15.11 – 80. rocznica urodzin Andrzeja Ostromęckiego (1942–2021), polskiego 

geologa, poety, alpinisty, grotołaza, działacza społecznego.  

 

15.11 – 65. rocznica śmierci Andrzeja Bursy (1932–1957), polskiego poety, 

prozaika, dramaturga i dziennikarza; zaliczany do tzw. kręgu poetów wyklętych. 

 

16.11 – 100. rocznica urodzin José Saramago (1922–2010), portugalskiego 

pisarza, prozaika, poety, dramatopisarza, felietonisty, laureata Nagrody Nobla           

w dziedzinie literatury (1998). 

 

17.11 – 105. rocznica śmierci Auguste Rodina (1840–1917), francuskiego 

rzeźbiarza, symbolisty i ekspresjonisty, prekursora nowoczesnego rzeźbiarstwa. 
 

18.11 – 100. rocznica śmierci Marcela Prousta (1871–1922), francuskiego 

pisarza, autora powieści W poszukiwaniu straconego czasu. 

 

18.11 – 70. rocznica śmierci Paula Éluarda (właśc. Eugène Grindel ; 1895– 

1952), francuskiego poety, przedstawiciela epoki dadaizmu i surrealizmu. 

 

19.11 – 80. rocznica śmierci Brunona Schulza (1892–1942), polskiego 

prozaika żydowskiego pochodzenia, grafika, malarza, rysownika i krytyka 

literackiego. 

 

20.11 – 140. rocznica śmierci Henry Drapera (1837–1882), amerykańskiego 

lekarza i astronoma, pioniera astrofotografii. 
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22.11 – 195. rocznica urodzin Karola Estreichera (starszego), (pseud.                              

J. Krupski ; 1827–1908), polskiego historyka literatury i teatru, krytyka, 

bibliografa, dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, „ojca bibliografii polskiej”.  

 

22.11 – 105. rocznica urodzin Andrewa Fieldinga Huxleya (1917–2012), 

angielskiego fizjologa i biofizyka, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie 

fizjologii lub medycyny (1963). 

22.11 – 40. rocznica śmierci Stanisława Ostrowskiego (1892–1982), polskiego 

lekarza dermatologa, żołnierza Legionów i Wojska Polskiego, ostatniego 

polskiego prezydenta miasta Lwowa i Prezydenta RP na uchodźstwie. 

23.11 – 95. rocznica śmierci Stanisława Przybyszewskiego (1868–1927), 

polskiego pisarza, poety, dramaturga, przedstawiciela cyganerii krakowskiej                      

i nurtu polskiego dekadentyzmu. 

 

24.11 – 35. rocznica śmierci Karola Bunscha (1898–1987), polskiego prozaika, 

autora powieści historycznych, tłumacza literatury niemieckiej i angielskiej.  

 

25.11 – 460. rocznica urodzin Lopego de Vegi (właśc. Félix Lope de Vega                     

y Carpio; 1562–1635), hiszpańskiego pisarza, twórcy teatru narodowego.     
 

26.11 – 175. rocznica urodzin Marii Romanowej (1847–1928), księżniczki 

duńskiej i cesarzowej Rosji.  

27.11 – 80. rocznica urodzin Henryka Hosera (1942–2021), polskiego 

duchownego rzymskokatolickiego, pallotyna, lekarza, misjonarza. 

28.11 – 265. rocznica urodzin Williama Blake’a (1757–1827), angielskiego 

poety zaliczanego do grona poetów wyklętych, pisarza, malarza, rysownika                             

i rytownika, drukarza oraz mistyka.  

 

28.11 – 115. rocznica śmierci Stanisława Wyspiańskiego (1869–1907), 

polskiego artysty okresu Młodej Polski, dramatopisarza-symbolisty, poety, 

malarza, grafika, architekta, nazywanego „czwartym wieszczem polskim”. 

 

28.11 – 80. rocznica urodzin Jonasza Kofty (właśc. Janusz Kafta ; 1942–1988), 

polskiego poety, dramaturga, satyryka, piosenkarza i artysty kabaretowego.  

 

29.11 – 190. rocznica urodzin Louisy May Alcott (1832–1888), amerykańskiej 

pisarki, pionierki literatury kobiecej i powieści dla dziewcząt w Stanach 

Zjednoczonych. 
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29.11 – 105. rocznica urodzin Pierre’a Gasparda-Huita (1917–2017), 

francuskiego reżysera filmowego i scenarzysty. 

30.11 – 205. rocznica urodzin Theodora Mommsena (1817–1903), 

niemieckiego historyka, poety oraz prawnika, laureata Nagrody Nobla                                 

w dziedzinie literatury (1902). 

 

30.11 – 105. rocznica urodzin Joanny Guze (1917–2009), polskiej tłumaczki, 

krytyk i historyk sztuki, autorki słuchowisk radiowych dla młodzieży. 

 

 

GRUDZIEŃ 
 

 

01.12 – 155. rocznica urodzin Ignacego Mościckiego (1867–1946), polskiego 

polityka, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939, chemika, 

naukowca i wynalazcy. 

 

01.12 – 75. rocznica śmierci Godfreya Harolda Hardy’ego (1877–1947), 

angielskiego matematyka, pasjonata czystej matematyki.  

 

01.12 – 50. rocznica śmierci Marii Róży Pellesi (również Maria Róża od 

Jezusa, właśc. Bruna Aldina Pellesi ;1917–1972), włoskiej zakonnicy, apostołki 

edukacji, błogosławionej Kościoła rzymskokatolickiego. 

 

02.12 – 260. rocznica urodzin Franciszka Ksawerego Dmochowskiego (1762– 

1808), polskiego działacza politycznego, publicysty, poety, tłumacza, wydawcy.  
 

02.12 – 150. rocznica śmierci Wincentego Pola (pseud. Janusz ; 1807–1872), 

polskiego poety romantycznego, geografa, kawalera Orderu Virtuti Militari. 

02.12 – 40. rocznica śmierci Marty Feldmana (1934–1982), brytyjskiego 

scenarzysty, komika, aktora oraz reżysera filmowego. 

03.12 – 165. rocznica urodzin Josepha Conrada (właśc. Józef Teodor Konrad 

Korzeniowski ; 1857–1924), angielskiego pisarza i publicysty polskiego 

pochodzenia.  

05.12 – 155. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego (1867–1935), polskiego 

działacza społecznego i niepodległościowego, żołnierza, polityka, męża stanu,  

naczelnika państwa w latach 1918–1922, pierwszego marszałka Polski (1920). 

05.12 – 115. rocznica urodzin Aliny Centkiewiczowej (1907–1993), polskiej 

literatki, autorki książek podróżniczych, głównie o tematyce polarnej.  
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08.12 – 190. rocznica urodzin Bjørnstjerne Bjørnsona (1832–1910), 

norweskiego prozaika, dramatopisarza, poety i publicysty, laureata Nagrody 

Nobla w dziedzinie literatury (1903).  

 

08.12 – 105. rocznica śmierci Mendele Mojchera Sforima (właśc. Szolem 

Jakow Abramowicz ; 1836–1917), żydowskiego pisarza, ojca literatury jidysz. 

 

09.12 – 105. rocznica urodzin Jamesa Rainwatera (1917–1986), 

amerykańskiego fizyka, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (1975). 

 

10.12 – 110. rocznica urodzin Jerzego Turowicza (1912–1999), polskiego 

dziennikarza i publicysty, redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. 

 

11.12 – 140. rocznica urodzin Maxa Borna (1882–1970), niemieckiego 

matematyka i fizyka pochodzenia żydowskiego, współtwórcy mechaniki 

kwantowej, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (1954).  

 

11.12 – 135. rocznica urodzin Marianne Moore (1887–1972), amerykańskiej 

poetki i pisarki modernistycznej, związanej z nurtem imagizmu.  

 

11.12 – 100. rocznica urodzin Zofii Bystrzyckiej (1922–2011), polskiej 

powieściopisarki, korespondentki wojennej. 

13.12 – 155. rocznica śmierci Artura Grottgera (1837–1867), polskiego 

malarza, ilustratora, rysownika, przedstawiciela narodowej szkoły malarstwa 

historycznego. 

 
13.12 – 50. rocznica śmierci Jana Cybisa (1897–1972),polskiego malarza, 

pedagoga, krytyka sztuki, współzałożyciela grupy kapistów. 

 

13.12 – 225. rocznica urodzin Heinricha Heinego (właśc. Harry Chaim Heine ;  

1797–1856), niemieckiego poety żydowskiego pochodzenia, prozaika                   

i publicysty.  

 

14.12 – 110. rocznica urodzin Adama Bielańskiego (1912–2016), 

polskiego chemika, nauczyciela akademickiego, członka Polskiej Akademii 

Nauk. 
 

16.12 – 105. rocznica urodzin Arthura C. Clarke’a (1917–2008), brytyjskiego 

prozaika, pisarza fantastycznonaukowego, propagatora kosmonautyki.  
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16.12 – 100. rocznica śmierci Gabriela Narutowicza (1865–1922), polskiego 

polityka, pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zastrzelony przez 

zamachowca w czasie wizyty w galerii Zachęta. 

 

16.12 – 30. rocznica śmierci Wacława Kubackiego (1907–1992), polskiego 

historyka literatury, krytyka, pisarza, redaktora naczelnego „Literatury na 

świecie”. 

 

17.12 – 125. rocznica urodzin Władysława Broniewskiego (pseud. Orlik ; 

1897–1962), polskiego poety, tłumacza literackiego, reprezentanta liryki 

rewolucyjnej, patriotycznej i żołnierskiej. 

 

17.12 – 80. rocznica urodzin Andrzeja Zaorskiego (1942–2021), polskiego 

aktora i artysty kabaretowego, współtwórcy słuchowisk i programów 

telewizyjnych.  

 

19.12 – 170. rocznica urodzin Alberta Michelsona (1852–1931),  

amerykańskiego fizyka pochodzenia polsko-żydowskiego, laureata Nagrody 

Nobla w dziedzinie fizyki (1907). 

 

19.12 – 80. rocznica śmierci Adama Sztarka (1907–1942), polskiego 

duchownego katolickiego, Sługi Bożego Kościoła katolickiego, odznaczonego 

medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.  

 

19.12 – 45. rocznica śmierci Jana Knothego (1912–1977), polskiego architekta, 

grafika, pisarza, poety i dyplomaty.  

 

20.12 – 40. rocznica śmierci Artura Rubinsteina (1887–1982), polskiego 

pianisty i wirtuoza pochodzenia żydowskiego. 

 

21.12 – 105. rocznica urodzin Heinricha Bölla (1917–1985), niemieckiego 

pisarza, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1972).  

 

22.12 – 105. rocznica śmierci Franciszki Ksawery Cabrini (1850–1917), 

włoskiej tercjarki franciszkańskiej, zakonnicy, świętej Kościoła katolickiego, 

patronki emigrantów.  

 

23.12 – 290. rocznica urodzin Richarda Arkwrighta (1732–1792), 

angielskiego wynalazcy krosna tkackiego o napędzie wodnym, które 

zapoczątkowało rozwój przemysłu włókienniczego.   
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24.12 – 165. rocznica śmierci Stanisława Jachowicza (1796–1857), polskiego 

poety, czołowego bajkopisarza polskiego, pedagoga, filantropa.  

 

24.12 – 40. rocznica śmierci Louisa Aragona (1897–1982), francuskiego poety, 

powieściopisarza, eseisty, dadaisty, współtwórcy surrealizmu.   

 

25.12 – 45. rocznica śmierci Charlesa Chaplina (1889–1977), brytyjskiego 

aktora i reżysera kina niemego, producenta, scenarzysty i kompozytora muzyki 

filmowej.  

 

27.12 – 15. rocznica śmierci Jerzego Kawalerowicza (1922–2007), polskiego 

reżysera i scenarzysty filmowego, twórcy filmu psychologiczno-obyczajowego 

Austeria.  

 

28.12 – 150. rocznica urodzin Pío Baroji (1872–1956), hiszpańskiego pisarza 

pochodzenia baskijskiego, przedstawiciela Pokolenia 1898.  

 

29.12 – 105. rocznica urodzin Ramananda Sagara (1917–2005), indyjskiego 

reżysera i producenta filmowego, autora scenariuszy.  

 

30.12 – 155. rocznica urodzin Wandy Siemaszkowej (1867–1947), polskiej 

aktorki teatralnej, reżyserki, pedagog, dyrektorki wielu teatrów.  
 
31.12 – 105. rocznica urodzin Suzy Delair (1917–2020), francuskiej aktorki                             

i piosenkarki, legendy kina francuskiego. 

 

1572 – 450. rocznica śmierci Andrzeja Frycza Modrzewskiego (1503–1572), 

polskiego pisarza politycznego okresu renesansu, reformatora społecznego, 

myśliciela.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aktor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aktor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kino
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kino
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_niemy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_niemy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Producent_filmowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Producent_filmowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scenarzysta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scenarzysta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompozytor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompozytor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja


  

 

74  

  

ROCZNICE REGIONALNE 

 

 

     STYCZEŃ 

 
01.01 – 170. rocznica urodzin Mieczysława Łazarskiego (1852–1930), 

matematyka i filozofa pochodzącego z Jeleśni, prof. Politechniki Lwowskiej.  

01.01 – 100. rocznica urodzin Józefa Olka (1922–1989), księdza katolickiego, 

związanego z Bujakowem, inicjatora budowy domu parafialnego, kościoła oraz 

sceny teatralnej i kaplicy-muzeum. 

01.01 – 55. rocznica śmierci Rudolfa Pixa (1900–1967), kapłana i katechety, 

opiekuna niemieckich organizacji katolickich w Białej.  

 

04.01 – 25. rocznica śmierci Andrzeja Bentkowskiego (1944–1997), 

nauczyciela w Zespole Szkół Budowlanych, dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych w Bielsku-Białej. 

 

04.01 – 25. rocznica śmierci Aleksandra Sokołowskiego (1933–1997), aktora 

estradowego, śpiewaka, inicjatora kabaretu „Kanibale”, od 1983 do końca życia 

związanego z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej.  

 

05.01 – 125. rocznica urodzin Pawła Kmieciaka (1897–1982), rzemieślnika, 

działacza ruchu śpiewaczego na Śląsku.  

05.01 – 100. rocznica urodzin Zbigniewa Loeglera (1922–2008), znanego 

dziennikarza, od 1945 roku związanego z Beskidami.  

06.01 – 120. rocznica urodzin Pawła Pszczółki (1902–1973), nauczyciela                         

w szkole w Ligocie, Chybiu, Ochabach, Skoczowie i prezesa Zarządu Koła 

Macierzy Szkolnej.  

 

08.01 – 55. rocznica śmierci Włodzimierza Artura Sypniewskiego (1929– 

1967), lekarza Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej, malarza amatora.  

 

09.01 – 215. rocznica urodzin Józefa Cholikiewicza (1807–1875), kapłana, 

wikarego, a następnie proboszcza w Białej, który rozbudował kościół pw. 

Opatrzności Bożej, założyciela Szkoły Realnej.  
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10.01 – 70. rocznica urodzin Jana Sosnowskiego (1952–2020), księdza 

katolickiego, duszpasterza bazyliki mniejszej, sanktuarium Matki Bożej 

Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie. 

 

12.01 – 115. rocznica urodzin Bronisława Jasickiego (1907–1992), 

antropologa i profesora UJ w Krakowie, który w 1962 zapoczątkował badania 

antropologiczne ludności Żywiecczyzny kontynuowane do XX wieku.  

 

13.01 – 125. rocznica urodzin Władysława Zajączka (1897–1973), urzędnika, 

działacza sportowego, współzałożyciela Sekcji Narciarskiej w Bielsku-Białej.  
 

13.01 – 35. rocznica śmierci Jana Friedela (1920–1987), architekta, urbanisty 

(projektanta fabryki Izdator, obecnie Belos-PLP S.A.).  

 

16.01 – 115. rocznica urodzin Julii Mrozik-Moc (1907–1992), urodzonej                                 

w Buczkowicach działaczki związanej z ziemią żywiecką, zaangażowanej m.in.                         

w działania Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego.                   

 

16.01 – 15. rocznica śmierci Jerzego Schönborna (1932–2007), polskiego 

krytyka filmowego urodzonego w Żywcu, animatora kultury, dyrektora Studia 

Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.  

 

17.01 – 75. rocznica urodzin Teresy Gołdy-Sowickiej (1947–2015), bielskiej 

artystki, uprawiającej malarstwo sztalugowe, grafikę użytkową oraz malarstwo 

ścienne.  

 

20.01 – 115. rocznica urodzin Franciszka Klimasary (1907–?), twórcy 

ludowego ze Stryszawy, zabawkarza, wykonawcy drewnianych malowanych 

ptaszków.   
 

21.01 – 100. rocznica śmierci Hilarego Filasiewicza (1846–1922), działacza 

narodowego w Cieszynie, twórcy Towarzystwa Pomocy Nauk dla Księstwa 

Cieszyńskiego, Macierzy Szkolnej, założyciela „Dziennika Cieszyńskiego”.  

 

22.01 – 125. rocznica urodzin Ludwika Kobieli (1897–1945), nauczyciela, 

badacza folkloru, literata, pisarza, organizatora życia literackiego na Śląsku. 

22.01 – 120. rocznica śmierci Jana Szonowskiego (?–1902), kierownika szkoły                 

w Skoczowie, inicjatora budowy szkoły przy ul. Bielskiej.  
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25.01 – 90. rocznica śmierci Józefa Kiedronia (1879–1932), działacza 

narodowego i społecznego, dyrektora kopalń w zagłębiu karwińskim, polskiego 

ministra przemysłu i handlu.  

 

26.01 – 135. rocznica urodzin Zygmunta Dadleza (1887–1962), lekarza 

chirurga i pulmonologa, ordynatora Oddziału Chirurgii Szpitala Miejskiego                         

w Bielsku-Białej oraz dyrektora sanatorium dziecięcego na Kubalonce.  

28.01 – 135. rocznica urodzin Stanisława Kuśnierza (1887–1960), drukarza,  

wiceburmistrza Białej, Członka Katolickiego Stowarzyszenia Rękodzielników                     

w Białej.  

28.01 – 135. rocznica urodzin Eduarda Panta (1887–1938), niemieckiego 

dziennikarza, nauczyciela łaciny i greki w gimnazjum miejskim w Bielsku, 

członka rady miejskiej i wiceburmistrza Bielska. 
 

28.01 – 95. rocznica urodzin Stanisława Skrzydlewskiego (1927–1966), 

inżyniera, szybownika, pilota samolotowego, instruktora lotniczego, związanego 

z Szybowcowym Zakładem Doświadczalnym w Bielsku-Białej. 

 

29.01 – 140. rocznica urodzin Tadeusza Makowskiego (1882–1932), malarza 

działającego w Paryżu, przedstawiciela École de Paris. Urodził się                       

w Oświęcimiu, zmarł w Paryżu.  

 

 

LUTY 
 

 

02.02 –130. rocznica urodzin Józefa Namysłowskiego (1892–1943), pedagoga, 

działacza Towarzystwa Szkoły Ludowej, nauczyciela prowadzącego tajne 

nauczanie i organizatora ZWZ na Żywiecczyźnie. 

02.02 – 350. rocznica śmierci Stanisława Kaszkowica (?–1667), legendarnego 

duchownego, który poprowadził chłopów i mieszczan żywieckich przeciwko 

powstaniu Kostki Napierskiego oraz Szwedom zalewającym Polskę „potopem”. 

 

03.02 – 160. rocznica urodzin Józefa Londzina (1862–1929), księdza 

katolickiego, działacza społecznego i politycznego, historyka, burmistrza miasta 

Cieszyna. 

 

07.02 – 85. rocznica urodzin Romualda Kłysa (1937–1997), reżysera                              

i scenarzysty filmów animowanych, absolwenta Liceum Technik Plastycznych               
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w Bielsku-Białej, pracownika bielskiego Studia Filmów Rysunkowych.                       

 

08.02 – 170. rocznica urodzin Pawła Wani (1852–1945), działacza społecznego                 

i gospodarczego, instruktora Szkoły Rolniczej w Kocobędzu, radnego miasta 

Skoczowa. 

09.02 – 40. rocznica śmierci Tomasza Wróbla (1897–1982), bankowca, 

działacza i organizatora turystyki na Podbeskidziu, propagatora narciarstwa, 

Członka Honorowego PTTK.  

11.02 – 140. rocznica śmierci Wolfa Lessera (1845–1882), niemieckiego rabina 

Bielska, nauczyciela religii w bielskich szkołach średnich oraz rewizora                          

w żydowskiej szkole ludowej. 

13.02 – 110. rocznica urodzin Stanisława Szczotki (1912–1954), profesora 

historii i socjologii wsi, doktora filozofii, badacza dziejów Żywiecczyzny, 

współtwórcy Muzeum Regionalnego w Żywcu.  

13.02 – 110. rocznica urodzin Pawła Tendery (1912–?), nauczyciela                                          

w Szkole Ludowej i Wydziałowej w Skoczowie, prekursora skoczowskiego  

harcerstwa, dyrygenta chóru męskiego w Skoczowie. 

13.02 – 75. rocznica urodzin Andrzeja Wolnego (1947–2021), księdza 

katolickiego, związanego m.in. z parafią Matki Bożej Szkaplerznej                                        

w Godziszce, współtwórcy „Gościa Bielsko-Żywieckiego”. 

15.02 – 105. rocznica śmierci Ernesta Eugena Meyera (1864–1917), kupca, 

właściciela domu przy ulicy Ratuszowej, gdzie mieścił się sklep z towarami 

mieszanymi i korzennymi. 

17.02 – 25. rocznica śmierci Maksymiliana Metzendorfa (1898–1997), 

polskiego działacza społeczności żydowskiej w Bielsku, przewodniczącego 

Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej.  

 

19.02 – 285. rocznica urodzin Pawła Twardego (1737–1807), duchownego 

ewangelickiego i pisarza religijnego, wydawcy polskich książek religijnych, 

fundatora stypendiów dla polskich teologów z Cieszyńskiego.  

19.02 – 115. rocznica urodzin Ignacego Sanaka (1907–2013), komendanta  

Powiatu Biała Związku Strzeleckiego, pułkownika Wojska Polskiego, żołnierza 

Armii Krajowej, nauczyciela i działacza społecznego.  

19.02 – 35. rocznica śmierci Franciszka Raczka (1897–1987), pułkownika 

Wojska Polskiego, absolwenta TSL w Białej, Hallerczyka, uczestnika wojny 

polsko-bolszewickiej, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rabin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bielsko
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20.02 – 50. rocznica śmierci Marii Goeppert-Mayer (1906–1972), 

amerykańskiej fizyczki pochodzenia niemieckiego, laureatki Nagrody Nobla                        

w dziedzinie fizyki (1963). Urodziła się w Katowicach. 

 

20.02 – 80. rocznica śmierci Juliusza Burschego (1862–1942), pastora, 

działacza niepodległościowego, biskupa, powołał diecezję śląską Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego, walczył o przyłączenia Śląska Cieszyńskiego                      

i Górnego Śląska do Polski. 

21.02 – 90. rocznica urodzin Stefana Pojdy (1932–2007), Hetmana Górali 

Beskidzkich, działacza kultury i sportu, multiinstrumentalisty, kierownika 

zespołu Wisła.  

23.02 – 190. rocznica urodzin Salomona Joachima Halberstama (1832–1900), 

żydowskiego bibliofila, kolekcjonera, publicysty, kupca, związanego                         

z Bielskiem-Białą. 

 

28.02 – 240. rocznica urodzin Józefa Bożka (1782–1835), pochodzącego                                

z Bierów k. Jasienicy, konstruktora i wynalazcy zw. polskim lub czeskim 

Stephensonem, twórcy m.in. automatycznego warsztatu tkackiego, maszyny do 

szlifowania zwierciadeł, postrzygarki sukna.  

 

28.02 – 85. rocznica śmierci Alberta Roberta Frohlicha (1864–1937), 

nauczyciela szkoły ewangelickiej w Białej, współzałożyciela i zastępcy prezesa 

Lipnickiego Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego.  

 

29.02 – 130. rocznica urodzin Adama Mitschy (1892–1992), polskiego 

kompozytora, autora Trzech tańców śląskich oraz kompozycji akordeonowych: 

Miniatury, Obrazy śląskie, Suita; zmarł w Bielsku-Białej. 

 

29.02 – 30. rocznica śmierci Władysława Kiedronia (1922–1992), polskiego 

księdza ewangelickiego i biskupa działającego na Zaolziu; absolwenta LO im. 

Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. 

 

 

MARZEC 
 

 

02.03 – 95. rocznica urodzin Witolda Szalonka (1927–2001), muzyka                           

o zaolziańskim rodowodzie, mieszkającego w Czechowicach-Dziedzicach, 

rektora PWSM w Katowicach, profesora w Hochschule der Künste w Berlinie.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ewangelicko-Augsburski_w_RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ewangelicko-Augsburski_w_RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ewangelicko-Augsburski_w_RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ewangelicko-Augsburski_w_RP
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03.03 – 275. rocznica urodzin Leopolda Jana Szersznika (1747–1814), księdza 

katolickiego, jezuity, pedagoga, bibliofila, fundatora biblioteki, pioniera 

muzealnictwa, którego zbiory zapoczątkowały pierwsze na ziemiach polskich 

muzeum (dziś Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie).  

03.08 – 85 lat temu (1937) założono Klub Sportowy Górnik Czechowice. 

03.03 – 30. rocznica śmierci Rudolfa Luszczaka (1902–1992), legendarnego 

aktora Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. 

07.03 – 160. rocznica urodzin Józefa Strzygockiego (1862–1941), historyka 

sztuki, urodzonego w Bielsku. 

 

09.03 – 100. rocznica urodzin Lechosława Marszałka (1922–1991), reżysera 

filmów animowanych, scenarzysty, twórcy postaci psa Reksia – bohatera serialu 

animowanego dla dzieci. 

 

10.03 – 115. rocznica urodzin Józefa Magi (pseud. Marcin ; 1907–1942), 

robotnika, działacza komunistycznego i oświatowego, organizatora walki                             

z Niemcami w okręgu bielskim. 

 

12.03 – 85. rocznica śmierci Kazimierza Micherdzińskiego (1865–1937),  

przemysłowca, współzałożyciela katolickiego Stowarzyszenia Rękodzielników 

w Białej.  

 

12.03 – 60. rocznica śmierci Feliksa Koczura (1882–1962), długoletniego 

kierownika i budowniczego szkół na Żywiecczyźnie, działacza ludowego. 

 

14.03 – 160. rocznica śmierci Franciszka Mainhalta (1798–1862), malarza, 

autora obrazu Ostatnia wieczerza znajdującego się w kościele ewangelickim                     

w Goleszowie.  

 

15.03 – 115. rocznica urodzin Józefa Oślizło (1907–1939), pedagoga, 

nauczyciela biologii i chemii w szkołach Żywca oraz powiatu bialskiego. 

 

16.03 – 95. rocznica urodzin Stanisława Dülza (1927–2006), autora filmów 

animowanych w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, współautor 

filmów z Bolkiem i Lolkiem. 

 

21.03 – 60. rocznica śmierci Jana Szerudy (1889–1962), urodzonego                                     

w Wędryni duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, 
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biblisty i teologa protestanckiego. 

 

22.03 – 65. rocznica urodzin Józefa Hołarda (właśc. Józef Hoła ; 1957–2015), 

profesora, pedagoga i artysty, malarza, grafika, plakacisty. 

 

23.03 – 30. rocznica śmierci Adama Mitschy (1892–1992), polskiego 

kompozytora, muzykologa, pedagoga, autora Trzech tańców śląskich. Zmarł                                

w Bielsku-Białej. 

25.03 – 15. rocznica śmierci Jacka Lecha (właśc. Leszek Zerhau ; 1947–2007), 

piosenkarza urodzonego w Bielsku-Białej, wokalisty zespołu Czerwono-Czarni. 

27.03 (lub 09.04) – 430. rocznica urodzin Jerzego Trzanowskiego (1592– 

1637), pastora, pisarza religijnego, poety, kaznodziei, proboszcza w Bielsku.  

27.03 – 15. rocznica śmierci Tadeusza Kocyby (1933–2007), kompozytora, 

pedagoga i dyrygenta, autora kompozycji do filmów SFR, inicjatora powołania 

w Bielsku-Białej Miejskiej Orkiestry Symfonicznej, prowadził Bielską Orkiestrę 

Kameralną.       

30.03 – 85. rocznica urodzin Stanisława Kieresińskiego (1937–1993), aktora  

Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, instruktora teatralnego.  

 

 

KWIECIEŃ 

 
01.04 – 110. rocznica urodzin Wojciecha Kani (1912–1991), majora Polskich  

Sił Zbrojnych na Zachodzie, po wojnie przewodniczącego Środowiska 

Podhalańczyków i Karpatczyków byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na 

Zachodzie, działającego w Bielsku-Białej. 

01.04 – 85. rocznica śmierci Władysława Michejdy (1876–1937), adwokata we 

Lwowie i Kijowie, burmistrza Cieszyna w latach 1929–1937.  

06.04 – 135. rocznica urodzin Jana Marcinka (1887–1965), nauczyciela                                

i kierownika żywieckich szkół oraz towarzystw śpiewaczych, inscenizatora 

oper, kompozytora.  

07.04 – 115. rocznica urodzin Józefa Niesyta (1907–1974), nauczyciela, 

kierownika Szkoły Podstawowej w Wapienicy.  

08.04 – 105. rocznica urodzin Tadeusza Pietrzykowskiego (pseud. Teddy, 

1917–1991), boksera, więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego 
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Auschwitz, nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora i trenera                                

w Bielsku-Białej.   

08.04 – 90. rocznica urodzin Zofii Słonki (1932–2003), działaczki kultury 

związanej z Bestwiną.  

09.04 (lub 27.03) – 430. rocznica urodzin Jerzego Trzanowskiego (1592– 

1637), pastora, pisarza religijnego, poety, kaznodziei, proboszcza w Bielsku.  

09.04 – 80. rocznica urodzin Andrzeja Gilmana (1942–2004 ), artysty 

plastyka, laureata Bielskiej Jesieni w 1983, urodził się w Czechowicach-

Dziedzicach.  

10.04 – 80. rocznica śmierci Janiny Bühl (1901–1942), kierowniczki szkoły                       

w Przyłękowie, nauczycielki, polskiej patriotki. 

 

12.04 – 150. rocznica urodzin Tadeusza Regera (1872–1938), polskiego  

działacza socjalistycznego na Śląsku Cieszyńskim, posła do parlamentu Rzeszy            

i na sejm II RP, prezesa Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego.  

 

14.04 – 110. rocznica urodzin Stanisława Forysia (1912–1987), zegarmistrza, 

kolekcjonera, założyciela prywatnego muzeum przyrodniczego w Bielsku-Białej   

nazwanego Domem Przyrodnika im. Forysiów. 

 

15.04 – 125. rocznica urodzin Stanisława Kwaskowskiego (1897–1986), 

pierwszego powojennego dyrektora Teatru Polskiego w Bielsku i Cieszynie. 
 

15.04 – 75. rocznica urodzin Jacka Lecha (właśc. Leszek Zerhau ; 1947–2007), 

piosenkarza urodzonego w Bielsku-Białej, wokalisty zespołu Czerwono-Czarni. 

15.04 – 30. rocznica śmierci Janusza Franciszka Pfanhausera (1908–1997), 

bankowca, działacza społecznego, wicedyrektora II Oddziału NBP w Bielsku-

Białej. 

16.04 – 265. rocznica urodzin Georga Grossmanna (1757–1827), kapłana, 

proboszcza w Białej, organizatora Katolickiej Szkoły Wydziałowej, wydawcy 

śpiewnika.  

 

17.04 – 65. rocznica śmierci Jana Szneidera (1876–1957), kapłana, wikarego                          

w parafii pw. Opatrzności Bożej, proboszcza parafii w Komorowicach  

 

18.04 – 30. rocznica śmierci Jerzego Wiktora Ruśniaczka (1930–1992), aktora 

teatrów warszawskich, historyka sztuki, pracownika żywieckiego muzeum, 

konserwatora zabytków w Żywcu, autora wielu prac o Żywiecczyźnie.  
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18.04 – 25. rocznica śmierci Herberta Czai (1914–1997), niemieckiego 

polityka chadeckiego urodzonego w Cieszynie, nauczyciela, doktora filozofii, 

działacza na rzecz polsko-niemieckiego pojednania po roku 1990.  

 

19.04 – 135. rocznica urodzin Franciszka Groëra (1887–1965), lekarza 

pediatry urodzonego w Bielsku, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we 

Lwowie, dyrektora Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. 

 

19.04 – 80. rocznica urodzin Stanisława Goli (1942–2010), poety, założyciela 

grupy poetyckiej „Skarabeusz”, zdobywcy bielskiego Ikara (2000) 

odznaczonego Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.   

 

19.04 – 75. rocznica urodzin Klaudiusza Magi (1947–1971), artysty 

urodzonego w Mikuszowicach Śląskich, aranżera, muzyka i kompozytora 

Czerwono-Czarnych oraz Tarpanów. 

 

21.04 – 50. rocznica śmierci Wojciecha Stanisława Olszowskiego (1916– 

1972), polskiego prezbitera katolickiego obrządku łacińskiego, urodzonego                           

w Żywcu, biskupa tytularnego Atrybi i administratora apostolskiego.  

 

23.04 – 85. rocznica śmierci Franciszka Zitzmana (1875–1937), malarza, 

portrecisty, autora obrazów o tematyce religijnej i historycznej, nauczyciela 

rysunków i przyrody w Gimnazjum im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej. 

 

24.04 – 175. rocznica urodzin Siegmunda Markusfelda (1847–1903), 

współtwórcy komunikacji tramwajowej w Bielsku, radnego Bielska, dyrektora 

Bielskiej Kasy Oszczędności. 

 

27.04 – 100. rocznica urodzin Antoniego Jurasza (1922–2011), aktora 

teatralnego i filmowego, pochodzącego z Żywiecczyzny.  

 

28.04 – 25. rocznica śmierci Tadeusza Patana (1930–1997), dziennikarza 

związanego z „Kroniką Beskidzką” i „Głosem Ziemi Cieszyńskiej”  

 

29.04 – 185. rocznica urodzin Jana Tomaszczyka (1837–1915), rolnika, 

działacza społecznego i narodowego, współzałożyciela Czytelni Katolickiej                     

w Zabrzegu, wójta Zabrzega. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Lwowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Lwowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Lwowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Matki_i_Dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Matki_i_Dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odznaka_honorowa_Za_Zas%C5%82ugi_dla_Wojew%C3%B3dztwa_%C5%9Al%C4%85skiego
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30.04 – 95. rocznica urodzin Przemysława Tomasza Wasilewskiego (1927– 

2006), inżyniera maszyn, nauczyciela akademickiego związanego z Politechniką  

Łódzką oraz Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.  

 

30.04 – 85. rocznica urodzin Zuzanny Gwarek (1937–2015), beskidzkiej 

twórczyni ludowej, koronczarki, założycielki Izby Pamięci Marii Gwarek-

Muzeum Koronki w Koniakowie, tancerki Zespołu Regionalnego Koniaków.  

 

 

 

MAJ 

 
01.05 – 110. rocznica urodzin Jana Pelara (1912–1940), malarza, absolwenta 

Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie, nauczyciela w Szkole Wydziałowej 

w Skoczowie oraz innych placówkach na Śląsku. 

 

02.05 – 125. rocznica urodzin Adolfa Hyły (1897–1965), artysty malarza 

urodzonego w Białej, autora obrazu Jezu ufam Tobie, namalowanego w 1944 

dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.  

04.05 – 80. rocznica śmierci Franciszka Bryi (1910–1942), Sługi Bożego 

urodzonego w Rajczy, duchownego katolickiego, męczennika za wiarę.  

05.05 – 155. rocznica urodzin Józefy Hałacińskiej (właśc. Joanna Ewa Hałat, 

imię zakonne s. Katarzyna ; 1867–1946), pochodzącej z Bulowic Służebnicy 

Bożej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, związanej z Hałcnowem, 

Oświęcimiem, Żywcem. 

 

06.05 – 265. rocznica urodzin Jana Piotra Brzuski (1757–1840), 

pochodzącego ze Śląska Cieszyńskiego księdza, lekarza, pisarza, kolekcjonera 

książek, powiatowego inspektora szkół.  

 

08.05 – 55. rocznica śmierci Edwarda Fedorowicza (1906–1967), dyrektora  

Liceum Pedagogicznego w Bielsku-Białej, radnego Miejskiej Rady Narodowej. 

 

09.05 – 215. rocznica urodzin Pawła Cienciały (1807–1883), działacza 

narodowego pochodzącego z Lesznej Dolnej, nauczyciela.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezu_ufam_Tobie_%28obraz%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezu_ufam_Tobie_%28obraz%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezu_ufam_Tobie_%28obraz%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_Bo%C5%BCego_Mi%C5%82osierdzia_w_Krakowie-%C5%81agiewnikach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_Bo%C5%BCego_Mi%C5%82osierdzia_w_Krakowie-%C5%81agiewnikach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
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10.05 – 85. rocznica urodzin Mariana Bucały (1937–2020), twórcy ludowego, 

rzeźbiarza, bajarza, gawędziarza, artysty Ziemi Suskiej, znanego z rzeźbionych 

w korze figurek biednych ludzi określanych zimorodkami beskidzkimi lub 
bucałkami. 

 

10.05 – 55. rocznica śmierci Wacława Gutta (1894–1967), nauczyciela z LO 

im. Mikołaja Kopernika, współautora podręcznika trygonometrii, współtwórcy 

Klubu Stronnictwa Demokratycznego w Bielsku-Białej.  

 

11.05 – 115. rocznica śmierci Jerzego Bogusława Heczki (1825–1907), 

duchownego luterańskiego związanego ze Śląskiem Cieszyńskim, pisarza 

religijnego, autora pieśni kościelnych, twórcy Kancyonału czyli śpiewnika dla 

chrześcian ewangielickich.  

 

12.05 – 115. rocznica urodzin Pawła Kubisza (1907–1968), niezależnego poety 

zaolziańskiego, działacza społecznego tępionego przez władze czeskie                              

i niemieckie.  

 

12.05 – 110. rocznica urodzin Franciszka Suknarowskiego (1912–1998), 

artysty rzeźbiarza, malarza, pedagoga, działacza kultury, założyciela 

przedwojennej Grupy Plastyków Beskidzkich Czartak II, nauczyciela PLSP                         

w Bielsku-Białej oraz dyrektora Państwowego Ogniska Plastycznego. 

 

14.05 – 255. rocznica urodzin Johanna Chmiela (1767–1838), duchownego 

ewangelickiego, posługującego jako pastor w Jaworzu i proboszcz w Białej, 

nauczyciela w Szkole Ewangelickiej w Cieszynie. 

 

14.05 – 150. rocznica urodzin Zofii Kirkor-Kiedroniowej (1872–1952), 

działaczki społecznej, członkini Rady Narodowej Śląska Cieszyńskiego,  

działaczki Macierzy Szkolnej Śląska Cieszyńskiego.  

 

14.05 – 95. rocznica śmierci Jana Michejdy (1853–1927), adwokata, polityka, 

członka ścisłego kolegium Rady Narodowej Śląska Cieszyńskiego, pierwszego 

polskiego burmistrza Cieszyna. 

 

15.05 – 90. rocznica urodzin Jana Jureczki (1932–1983), pedagoga, 

wieloletniego kierownika artystycznego i dyrygenta „Lutni” oraz dyrektora 

żywieckiej PSM.  
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15.05  55. rocznica śmierci Franciszka Walusiaka (1896–1967), sołtysa 

Porąbki, rolnika. 

 

16.05 – 115. rocznica urodzin Jana Blatona (1907–1948), pochodzącego ze 

Sporysza k. Żywca doktora nauk fizycznych, wynalazcy, odkrywcy 

magnetycznych linii dipolowych. 

  

18.05 – 115. rocznica urodzin Władysława Oszeldy (1907–2005), dziennikarza, 

działacza społeczno-kulturalnego ziemi cieszyńskiej, założyciela „Klubu 

Propozycji” w Cieszynie. 

 

20.05 – 155. rocznica urodzin Antoniego Macoszka (1867–1911), księdza 

katolickiego, publicysty, proboszcza w parafii NMP w Dziedzicach, założyciela 

„Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie”. 

 

20.05 – 90. rocznica urodzin Władysława Rakowskiego (1932–2006), muzyka, 

dyrektora PSM w Cieszynie, twórcy „Cieszyńskiej Orkiestry Symfonicznej”, 

kierownika muzycznego „Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej”. 

 

20.05 – 80. rocznica urodzin Janusza Gembalskiego (1942–2020), artysty 

plastyka, architekta wnętrz, członka Związku Polskich Artystów Plastyków 

Okręgu Bielsko-Biała. 

 

25.05 – 30. rocznica ustanowienia diecezji bielsko-żywieckiej (1992) – papież 

Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae populus, z części ówczesnej diecezji 

katowickiej i archidiecezji krakowskiej ustanowił diecezję bielsko-żywiecką. 

 

28.05 – 115. rocznica urodzin Władysława Miodowicza (1907–1993), filozofa, 

meteorologa, klimatologa, społecznika, autora monografii o Babiej Górze, 

przewodników beskidzkich, map, opiekuna szlaków tatrzańskich i beskidzkich. 

 

28.05 – 65. rocznica śmierci Zdzisława Gedliczka (1888–1957), malarza, 

autora projektu polichromii dla kościoła w Białej, ilustratora książek Emila 

Zegadłowicza, pedagoga.  

 

28.05 – 60. rocznica śmierci Kazimiery Alberti (1898–1962), poetki, 

powieściopisarki, tłumaczki, działaczki kulturalnej związanej z Białą 

Krakowską i Bielskiem. 
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28.05 – 30 lat temu (1992) na bazie Fabryki Samochodów Małolitrażowych                             

w Bielsku-Białej i Tychach powstała firma Fiat Auto Poland należąca do grupy 

Fiat Auto.  

 

29.05 – 385. rocznica śmierci Jerzego Trzanowskiego (1592–1637), pastora, 

pisarza religijnego, poety, kaznodziei, proboszcza w Bielsku.  

30.05 – 140. rocznica urodzin Feliksa Koczura (1882–1962), długoletniego 

kierownika i budowniczego szkół na Żywiecczyźnie, działacza ludowego. 

 

 

CZERWIEC 

 
01.06 – 100. rocznica urodzin Anieli Jończy (1922–1971), poetki ludowej                              

z Soblówki, działaczki społecznej, twórczyni Zespołu Pieśni i Tańca 

„Soblówka”, członkini Koła Gospodyń Wiejskich. 

04.06 – 125. rocznica śmierci Theodora Sixta (1834–1897), austriackiego 

przedsiębiorcy, działacza społecznego, filantropa, właściciela farbiarni                                  

w Wapienicy k. Bielska, jednego z najbogatszych mieszkańców Bielska drugiej 

połowy XIX w.   

08.06 – 90. rocznica urodzin Piotra Augustyniaka (1932–2020), aktora 

teatralnego, filmowego i telewizyjnego, związanego głównie ze Sceną Polską 

Teatru w Czeskim Cieszynie. 

 

09.06 – 80. rocznica urodzin Bohdana Smolenia (1942–2016), aktora, 

piosenkarza komediowego, artysty estradowego, satyryka, absolwenta SP nr 3                  

i LO im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej. 

11.06 – 80. rocznica śmierci Daniela Grossa (1866–1942), polityka, działacza 

socjalistycznego, prawnika, burmistrza Białej, senatora, autora książek                              

o tematyce ekonomicznej.  

 

11.06 – 60. rocznica śmierci Józefa Bergera (1901–1962), urodzonego                            

w Orłowej polskiego duchownego protestanckiego, teologa, publicysty,  

działacza politycznego i społecznego. 
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12.06 – 65. rocznica śmierci Franciszka Tanewskiego (1879–1957), 

właściciela drogerii w Białej, prezesa Kongregacji Kupców, współzałożyciela 

Banku Kupieckiego w Białej. 

 

13.06 – 80. rocznica śmierci Michała Jeziorskiego (1892–1942), legionisty, 

nauczyciela, działacza społecznego, założyciela Muzeum Ziemi Żywieckiej, 

członka ruchu oporu.  

 

14.06 – 95. rocznica urodzin Waltera Spitzera (1927–2021), urodzonego                        

w Cieszynie francuskiego artysty i malarza. 

 

15.06 – 70. rocznica śmierci Zofii Kirkor-Kiedroniowej (1872–1952), 

działaczki społecznej, członkini Rady Narodowej Śląska Cieszyńskiego,  

działaczki Macierzy Szkolnej Śląska Cieszyńskiego.  

 

19.06 – 95. rocznica urodzin Bogusława Heczki (1927–2018), malarza 

akwarelisty, rysownika, współzałożyciela i prezesa grupy plastycznej „Brzimy” 

w Wiśle, twórcy autorskiej galerii „Na Gojach” w Ustroniu. 

 

19.06 – 45. rocznica śmierci Leszka Lorka (1922–1977), scenarzysty, reżysera, 

klasyka polskiej animacji, współzałożyciela Studia Filmów Rysunkowych                          

w Bielsku-Białej, współautora postaci w filmie Bolek i Lolek.         

 

28.06 – 25. rocznica śmierci Michała Kwaśnego (1919–1997), malarza, 

współzałożyciela Grupy „Beskid”, od 1954 członka ZPAP. 

                

29.06 – 220. rocznica urodzin Józefa Lompy (1797–1863), 

górnośląskiego działacza, poety, tłumacza, publicysty, współpracownika 

wielu pism, prozaika, pioniera oświaty ludowej oraz etnografii na Śląsku.  

30.06 – 135. rocznica urodzin Józefa Kobieli (1887–1971), burmistrza Bielska, 

budowniczego zapory wodnej w Wapienicy. 

30.06 – 120. rocznica śmierci Jana Bystronia (pseud. Marian Czeszewski ; 

1860–1902), polskiego językoznawcy, zainteresowanego dialektami polskimi na 

Śląsku Cieszyńskim, zbieracza pieśni ludowych ze Śląska Cieszyńskiego. 

  

 

LIPIEC 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dialekt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dialekt
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk_Cieszy%C5%84ski
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01.07 – 100. rocznica urodzin Józef Pary (1922–2020), aktora i reżysera 

teatralnego, dyrektora Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, realizatora dramatów 

klasycznych oraz sztuk Tadeusza Różewicza. 

 

01.07 – 35. rocznica śmierci Rudolfa Paszka (1914–1987), nauczyciela, 

dyrektora szkoły podstawowej w Międzyrzeczu, działacza społecznego, wójta 

Rudzicy.  

 

02.07 – 130. rocznica urodzin Marii Anny Kępińskiej (1892–1980), żywieckiej 

działaczki katolickiej i społecznej, publicystki, która wraz z arcyksiężną Alicją 

Habsburg zorganizowała Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej.   

 

04.07 – 30. rocznica śmierci Marka Miksia (1946–1992), lekarza, kierownika                        

i budowniczego ośrodka zdrowia w Radziechowach, społecznika, muzyka, 

bibliofila, kierownika artystycznego Zespołu Regionalnego Wieśnik                                        

w Radziechowach.  

 

05.07 – 115. rocznica urodzin Marii Wardasówny (1907–1986), 

powieściopisarki, narciarki, taterniczki, pionierki i propagatorki lotnictwa                         

w Polsce, pierwszej na Śląsku motocyklistki, po II wojnie światowej mieszkanki 

Skoczowa.  

 

05.07 – 60. rocznica urodzin Mieczysława Grabowskiego (1962–2020), 

kapłana, duszpasterza w Kaniowie, Rajczy, Cieszynie, Bestwinie, Lipowej, 

proboszcza parafii NSPJ w Słotwinie na Żywiecczyźnie.  

 

05.07 – 10. rocznica śmierci Hildegardy Filas-Gutkowskiej (1943–2012), 

poetki urodzonej i zamieszkałej w Bielsku-Białej, prozatorki, członkini Grupy 

Literackiej „Gronie” działającej przy TMZŻ oraz „Apostrofa” w Bielska-Białej.  

 

07.07 – 135. rocznica urodzin Jana Łyska (1887–1915), pedagoga, działacza 

kulturalno-oświatowego, inicjatora powołania skautingu na Śląsku Cieszyńskim, 

pisarza i poety związanego z Cieszynem i Śląskiem Cieszyńskim. 

 

08.07 – 110. rocznica urodzin Bronisława Ferensa (1912–1991), zoologa, 

ornitologa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnika wyprawy 

naukowej na Spitsbergen, związanego z Bielskiem-Białą. 
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08.07 – 105. rocznica urodzin Roberta Niesyta (1917–1997), prawnika, 

prokuratora, radcy prawnego, wójta Jaworza.  

 

09.07 – 95. rocznica urodzin Zofii Rączki (1927–2010), zasłużonej dla ziemi 

żywieckiej historyczki, malarki i poetki, autorki wielu publikacji o regionie, do 

których materiały zbierała m.in. w Brukseli, Madrycie i Paryżu.  

 

11.07– 80. rocznica urodzin Tomasza Stańko (1942–2018), trębacza 

jazzowego, kompozytora, dyrektora artystycznego festiwalu Jazzowa Jesień                  

w Bielsku-Białej. 

 

13.07 – 405. rocznica śmierci Adama Wacława (1574–1617), pochodzącego                    

z rodu Piastów księcia cieszyńskiego w latach 1579–1617, syna księcia 

cieszyńskiego Wacława III Adama i Sydonii Katarzyny.  

 

13.07 – 195. rocznica śmierci Georga Grossmanna (1757–1827), kapłana, 

proboszcza w Białej, organizatora Katolickiej Szkoły Wydziałowej, wydawcy 

śpiewnika. 

 

13.07 – 110. rocznica urodzin Franciszka Chrobaka (1902–1985), mistrza 

tkackiego, rzeźbiarza ludowego, związanego ze Straconką, dzielnicą Bielska-

Białej. 

 

14.07 – 120. rocznica urodzin Czesława Kuryatty (1902–1951), artysty 

malarza, portrecisty, twórczością związanego z Wisłą i Beskidem Śląskim.  

 

16.07 – 130. rocznica urodzin Jana Krzaka (1892–1946), bojownika                                   

o polskość, uczestnika kampanii wrześniowej, pedagoga, długoletniego 

kierownika szkoły podstawowej w Ślemieniu.  

16.07 – 90. rocznica urodzin Jerzego Schönborna (1932–2007), polskiego 

krytyka filmowego urodzonego w Żywcu, animatora kultury, dyrektora Studia 

Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. 

 

18.07 – 125 lat temu (1897), oddano do użytku schronisko na Szyndzielni 

(wybudowane z inicjatywy Beskidenverein). 

19.07 – 140. rocznica urodzin Alfonsa Osadzińskiego (1882–1940), pedagoga, 

nauczyciela w Malcu i Czańcu, w latach 1915–1918 przebywającego w niewoli 

rosyjskiej na Syberii. 
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20.07 – 115. rocznica urodzin Stanisława Rynkiewicza (1907–1991), 

instruktora teatralnego, aktora wileńskiej Reduty, pracownika Elektrowni 

Wodnej w Porąbce, organizatora amatorskiego ruchu teatralnego w Porąbce.  

23.07 – 95. rocznica urodzin Mariana Namysłowskiego (1927–2012), malarza 

współzałożyciela działającej przy FSM grupy plastyków-amatorów „Paleta”, 

członka Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Zagroda” w Buczkowicach. 

23.07 – 35. rocznica śmierci Leopolda Dutkiewicza (1910–1987), reżysera 

teatrów lakowych, publicysty, filozofa, bibliotekarza, kierownika literackiego                       

i reżysera w bielskim Teatrze Lalek „Banialuka”.  

24.07 – 110. rocznica urodzin Józefa Meissnera (1912–?), nestora 

skoczowskiego piekarnictwa i cukiernictwa.  

 

25.07 – 140. rocznica śmierci Karla Samuela Schneidera (1801–1882), 

ewangelickiego pastora i polityka, wybranego na urząd bielskiego pastora, 

seniora śląskiego i superintendenta morawsko-śląskiego. 

26.07 – 110. rocznica urodzin Józefa Macha (1912–2009), piekarza z zawodu,                        

założyciela GS Samopomoc Chłopska, twórcy zespołów teatralnych                          

i regionalnych, m.in. „Brenna”, instrumentalisty, reżysera i rzeźbiarza.  

 

26.07 – 75. rocznica urodzin Tadeusza Szczerbowskiego (1947–2021), 

działacza solidarnościowego w Zakładach Chemicznych Oświęcim, radnego 

powiatu oświęcimskiego, działacza sportowego. 

 

28.07 – 125. rocznica urodzin Edwarda Moronia (1897–1978), oficera Armii 

Błękitnej gen. J. Hallera, pracownika  KKO Bank w Bielsku, współorganizatora 

Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”. 

 

28.07 – 105. rocznica urodzin Józefa Sanaka (1917–2008), księdza prałata, 

duchownego diecezji bielsko-żywieckiej, kapelana bielskiej Solidarności, 

działacza konspiracyjnego w czasie II wojny światowej, więźnia politycznego. 

 

29.07 – 115. rocznica urodzin Tadeusza Zygmunta Karoliniego (1907–1976), 

lekarza, dyrektora Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-

Białej, radnego.  
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29.07 – 85. rocznica urodzin Włodzimierza Czerwa (1937–1993), malarza 

amatora pochodzącego z Chełmka, malarza prymitywnego, artysty działającego 

w chełmeckim Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury. 

 

 

 

SIERPIEŃ 

 

 

03.08 – 125. rocznica urodzin Olgi Pytlik (1897–1993), żywieckiej  

nauczycielki, wychowawczyni wielu pokoleń nauczycieli muzyki.  

05.08 – 80. rocznica śmierci Rudolfa Schmidta (1857–1942), przemysłowca, 

właściciela fabryki armatury odlewni żeliwa, radnego Białej.  

 

06.08 – 110. rocznica śmierci Ferdynanda Jakuba Obtułowicza (1851–1912), 

urodzonego w Żywcu doktora medycyny, prezesa Towarzystwa Higienicznego, 

autora prac z zakresu higieny, medycyny sądowej, epidemiologii i chorób skóry.  

06.08 – 55. rocznica śmierci Alojzego Bodziocha (1902–1967), działacza 

socjalistycznego i komunistycznego, członka Gminnej Rady Narodowej                   

w Jasienicy. 
 

10.08 – 200. rocznica urodzin Jana Kalinciaka (1822–1871), orawskiego 

pedagoga, pisarza, działacza społecznego na Śląsku Cieszyńskim, 

współpracownika ks. Leopolda M. Otto.  

 

10.08 – 70. rocznica urodzin Jerzego Pilcha (1952–2020), polskiego pisarza 

pochodzącego z Wisły, publicysty, dramaturga i scenarzysty filmowego.  

 

14.08 – 100. rocznica urodzin Edwarda Londzina (1922–1993), muzyka, 

grającego m.in. w duecie z Lidią Grychtołówną oraz w WOSPR w Katowicach, 

dyrygenta orkiestry, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.  

 

14.08 – 50. rocznica śmierci Adama Niedoby (1906–1972), nauczyciela, 

działacza społecznego i kulturalnego, regionalisty, kierownika zespołu 

regionalnego „Wisła”, autora pieśni Szumi jawor – hymnu górali śląskich.  

 

15.08 – 175. rocznica urodzin Hugona Antona Dittricha (1847–1912), 

urzędnika kolejowego, zastępcy naczelnika dworca Kolei Północnej w Bielsku. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zesp%C3%B3%C5%82_Regionalny_%22Wis%C5%82a%22&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zesp%C3%B3%C5%82_Regionalny_%22Wis%C5%82a%22&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zesp%C3%B3%C5%82_Regionalny_%22Wis%C5%82a%22&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zesp%C3%B3%C5%82_Regionalny_%22Wis%C5%82a%22&action=edit&redlink=1
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15.08 – 160. rocznica urodzin Jerzego Kubisza (1862–1939), pedagoga, 

działacza społecznego na Śląsku Cieszyńskim, redaktora i wydawcy 

„Miesięcznika Pedagogicznego”. 

 

16.08 – 230 lat temu (1792) miała miejsce konsekracja kościoła Opatrzności 

Bożej w Białej. 

 

18.08 – 105. rocznica urodzin Tadeusza Damka (1917–1989), działacza 

społecznego, inicjatora odbudowy Domu Polskiego w Bielsku.  

18.08 – 90. rocznica śmierci Hansa Zenkera (1870–1932), urodzonego                               

w Bielsku admirała niemieckiej floty wojennej. 

19.08 – 235. rocznica urodzin  Karola Kolaczka (1787–1850), nauczyciela                            

w szkole miejskiej w Białej, organisty w bialskim kościele ewangelickim. 

 

19.08 – 30. rocznica śmierci Aleksandra Olszowskiego (1916–1992), inżyniera 

leśnika, członka Tajnej Organizacji Wojskowej, Związku Walki Zbrojnej i AK, 

działacza Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia.  

  

21.08 – 40. rocznica śmierci Helmuta Kajzara (1941–1982), dramaturga, 

reżysera teatralnego, teoretyka teatru, twórcy koncepcji teatru metacodziennego, 

urodzonego w Bielsku-Białej. 

 

23.08 – 110. rocznica urodzin Ludwika Klimka (pseud. Luna, Ludovic ; 1912–

1992), artysty ze Skoczowa, malarza kolorysty, ilustratora. 

 

23.08 – 45. rocznica śmierci Zdzisława Marii Okuljara (pseud. Kotra ; 1911– 

1977), literata, publicysty, kierownika literackiego Teatru Lalek Banialuka, 

Studia Filmów Rysunkowych i Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. 

 

25.08 – 130. rocznica urodzin Michała Jeziorskiego (1892–1942), legionisty, 

nauczyciela, działacza społecznego, założyciela Muzeum Ziemi Żywieckiej, 

członka ruchu oporu.  

 

25.08 – 115. rocznica urodzin Ludwika Brożka (pseud. Jan Kurzelowski ; 1907 

–1976), bibliotekarza, bibliografa, kustosza Muzeum w Cieszynie, publicysty, 

nauczyciela, folklorysty Śląska Cieszyńskiego zw. „Cieszyńskim Estreicherem”. 
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26.08 – 5. rocznica śmierci Józefa Golca (1935–2017), pedagoga, działacza 

społecznego, instruktora harcerskiego, esperantysty, organizatora turystyki, 

nauczyciela plastyki, twórcy ekslibrisów, popularyzatora Śląska Cieszyńskiego. 

26.08 – 50 lat temu (1972) złoty olimpijski medal na XX IO w Monachium 

zdobył Zygmunt Smalcerz polski sztangista, trener oraz działacz sportowy 

urodzony w Bestwince, trzykrotny mistrz świata w kategorii 52 kg. 

 

28.08 – 85. rocznica śmierci Leona Ohli (1872–1937), urzędnika, społecznika, 

działacza sportowego, miłośnika Białej.  

 

WRZESIEŃ 
 

 

01.09 – 90. rocznica urodzin Ryszarda Palucha (1932–2005), legendarnego 

charakteryzatora i perukarza Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. 

 

01.09 – 80. rocznica urodzin Henryka Francuza (1942–2021), społecznika, 

strażaka, działacza samorządowego zasłużonego dla Międzyrzecza Dolnego, 

gminy Jasienica i powiatu bielskiego. 

 

01.09 – 75 lat temu (1947) utworzona została Biblioteka Miejska w Białej 

(obecnie Dzielnicowa Biblioteka Publiczna).  

 

03.09 – 30. rocznica śmierci Adolfa „Bolko” Kantora (1910–1992), 

urodzonego na Zaolziu sportowca amatora, boksera, lekkoatlety, społecznika i 

wychowawcy młodzieży, organizatora życia sportowego po obu stronach Olzy. 

 

04.09 – 165. rocznica urodzin Rudolfa Schmidta (1857–1942), przemysłowca, 

właściciela fabryki armatury odlewni żeliwa, radnego Białej.  

04.09 – 95. rocznica urodzin Witolda Rybickiego (1927–2020), aktora, 

reżysera, współzałożyciela Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego. 

 

04.09 – 30. rocznica śmierci Julii Mrozik-Moc (1907–1992), urodzonej                                 

w Buczkowicach działaczki związanej z ziemią żywiecką, zaangażowanej m.in.                         

w działania Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego.                      
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08.09 – 55. rocznica śmierci Adolfa Fierli (1908–1967), nauczyciela, tłumacza, 

pisarza i poety pochodzącego z Zaolzia, wybitnego regionalisty. 

 

12.09 – 40. rocznica śmierci Wincentego Miodońskiego (1919–1982), 

absolwenta Szkoły Ogrodniczej w Białej, inżyniera ogrodnika, działacza 

Związku Walki Zbrojnej. 

 

13.09 – 35. rocznica śmierci Władysława Jana Kubicy (1906–1987), 

absolwenta Wyższej Szkoły Przemysłowej w Bielsku, wielokrotnego zwycięzcy 

zawodów strzeleckich i balonowych, twórcy wielu wynalazków i technologii. 

 

14.09 – 35. rocznica śmierci Stanisława Forysia (1912–1987), zegarmistrza, 

kolekcjonera, założyciela prywatnego muzeum przyrodniczego w Bielsku-Białej   

nazwanego Domem Przyrodnika im. Forysiów. 
  

15.09 – 85. rocznica urodzin Oktawiana Fedaka (1937–2020), filmowca                            

i fotografa, współzałożyciela Amatorskiego Klubu Filmowego „Bielsko”                                 

i Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Kogucik”, prezesa Beskidzkiego 

Towarzystwa Fotograficznego. 

 

19.09 – 160. rocznica urodzin Juliusza Burschego (1862–1942), pastora, 

działacza niepodległościowego, biskupa. Powołał diecezję śląską Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego, walczył o przyłączenie Śląska Cieszyńskiego                      

i Górnego Śląska do Polski. 

 

20.09 – 145. rocznica urodzin Jana Wantuły (pseud. Jan Gojański ; 1877–  

1953), hutnika, pomologa, pisarza ludowego, działacza społeczno-kulturalnego 

związanego ze Śląskiem Cieszyńskim, propagatora czytelnictwa, kronikarza. 

 

22.09 – 140. rocznica śmierci Leopolda Marcina Otto (1819–1882), księdza 

ewangelickiego, działacza i przywódcy narodowego na Śląsku Cieszyńskim, 

twórcy „Zwiastuna Ewangelickiego”. 

 

22.09 – 110. rocznica urodzin Bronisława Zemana (1912–?), legendarnego 

bielskiego księgarza, erudyty, propagatora sprzedaży książek w zakładach 

pracy, miłośnika książek.  

 

22.09 – 35. rocznica śmierci Aleksandra Ligaszewskiego (1899–1987), 

konstruktora pomocy dydaktycznych, nauczyciela, pracownika Państwowego 

Instytutu Robót Ręcznych dla Nauczycieli z siedzibą w Bielsku-Białej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ewangelicko-Augsburski_w_RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ewangelicko-Augsburski_w_RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ewangelicko-Augsburski_w_RP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ewangelicko-Augsburski_w_RP
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28.09 – 110. rocznica urodzin Ksawerego Mosinga (1912–1987), lekarza 

pediatry, działacza społecznego, współzałożyciela Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Bielsku-Białej. 

 

29.09 – 200. rocznica urodzin Petera Michala Bohuna (1822–1878), 

słowackiego malarza, związanego z Bielskiem-Białą. 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 

 
05.10 – 30. rocznica śmierci Franciszka Lorenza (1912–1992), nauczyciela, 

działacza społecznego, autora monumentalnej „Kroniki OSP                                                   

w Mazańcowicach”. 

 

09.10 – 25. rocznica śmierci Józefa Kurka (pseud. Halny ; 1913–1997), oficera  

Wojska Polskiego, uczestnika kampanii wrześniowej, żołnierza Armii Krajowej, 

nauczyciela w I LO im. M. Kopernika w Bielsku- Białej. 

 

10.10 – 25. rocznica śmierci Gabriela Rusina (1910–1997), działacza 

społecznego, radnego Jaworza.  

13.10 – 30. rocznica śmierci Kazimierza Kopczyńskiego (1908–1992), artysty 

malarza, pedagoga, współzałożyciela grupy artystycznej „Beskid”, animatora 

życia kulturalnego w Bielsku-Białej. 

 

13.10 – 45. rocznica śmierci Hansa Konheisnera (1896–1977), samouka 

malarza, grafika, portrecisty i karykaturzysty ze Skoczowa. 

 

16.10 – 130. rocznica urodzin Józefa Rudolfa Kustronia (1892–1939), 

generała brygady Wojska Polskiego, dowódcy 21 Dywizji Piechoty Górskiej                

w Bielsku, działacza społeczno-politycznego i narodowego. 

 

19.10 – 170. rocznica urodzin Andrzeja Procnera (1852–1931), kronikarza ze 

Straconki, członka Czytelni Ludowej w Straconce, dzielnicy Bielska-Białej. 

 

19.10 – 80. rocznica śmierci Józefa Magi (pseud. Marcin ; 1907–1942), 

robotnika, działacza komunistycznego i oświatowego, organizatora walki                         

z Niemcami w okręgu bielskim. 
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22.10 – 120. rocznica śmierci Ignacego Świeżego (1839–1902), księdza 

katolickiego, działacza narodowego i oświatowego, duszpasterza w Bielsku, 

założyciela i prezesa Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra. 

 

22.10 – 115. rocznica urodzin Karola Byrtka (1907–1989), skrzypka, 

instrumentalisty ludowego grającego w zespołach „Jodły” i „Beskidy”,  

uhonorowanego nagrodą im. Oskara Kolberga. 

 

24. 10 – 25. rocznica śmierci Emilii Michalskiej (pseud. Ewa Urbusiowa, Kalja 

; 1906–1997), poetki ludowej z Pruchnej, członkini grupy literackiej „Gronie”. 

 

26.10 – 135. rocznica urodzin Kornela Michejdy (1887–1960), lekarza, 

profesora akademickiego, pochodzącego z Bystrzycy na Śląsku Cieszyńskim, 

ucznia gimnazjum w Cieszynie. 

 

29.10 – 170. rocznica urodzin Karola Korna (1852–1906), architekta 

pochodzenia żydowskiego, budowniczego, filantropa, twórcy wizerunku 

centrum Bielska, właściciela cegielni i kamieniołomu w Straconce oraz hotelu 

Kaiserhof w Bielsku. 

 

30.10 – 30. rocznica śmierci Artura Eisenbacha (1906–1992), historyka 

żydowskiego pochodzenia, znawcy dziejów ludności żydowskiej w Polsce, 

mieszkającego przed II wojną światową w Bielsku. 

 

31.10 – 130. rocznica urodzin Leonarda Rybarskiego (pseud. Słowacki ; 

1892–1915), komendanta Towarzystwa Strzeleckiego w Żywcu, oficera 

Legionów Polskich (1914–1918). 

 

 

LISTOPAD 
 

 

01.11 – 90. rocznica śmierci Tadeusza Makowskiego (1882–1932), malarza 

działającego w Paryżu, przedstawiciela École de Paris. Urodził się                       

w Oświęcimiu, zmarł w Paryżu.  

 

05.11 – 145. rocznica urodzin Władysława Kępińskiego (1877–?), właściciela 

majątku i dworku Moszczanica koło Żywca, działacza społecznego, więźnia 

obozów koncentracyjnych. 
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06.11 – 50. rocznica śmierci Zdzisława Bogumiła Malchera (1911–1972), 

nauczyciela, absolwenta Seminarium Nauczycielskiego w Białej Krakowskiej, 

dowódcy AK w Ślemieniu, kierownika szkoły w Pewli Ślemieńskiej.  

 

07.11 – 35. rocznica śmierci Stanisława Jerzego Łuczkiewicza (1941–1987), 

działacza państwowego, inżyniera melioranta, wojewody bielskiego.  

 

07.11 – 35. rocznica śmierci Kazimierza Maczyńskiego (1928–1987), docenta, 

mechanika, wykładowcy na Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.  

 

07.11 – 25. rocznica śmierci Roberta Niesyta (1917–1997), prawnika, 

prokuratora, radcy prawnego, wójta Jaworza.  
 

08.11 –130. rocznica urodzin Marcina Mroza (1892–1958), strażnika 

granicznego ze Złatnej, dwukrotnego uciekiniera z rosyjskiej niewoli, portiera    

w Bispolu w Bielsku-Białej.  
 

08.11 – 120. rocznica urodzin Rudolfa Luszczaka (1902–1992), legendarnego 

aktora Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. 
 

09.11 – 110. rocznica urodzin Franciszka Lorenza (1912–1992), nauczyciela, 

działacza społecznego, autora monumentalnej „Kroniki OSP                                                 

w Mazańcowicach”. 

 

09.11 – 70. rocznica urodzin Czesława Banota (1952–2021), wieloletniego 

radnego Cieszyna, sportowca i działacza na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

12.11 – 110. rocznica urodzin Stanisława Loranca (1912–1943), kolejarza, 

absolwenta Gimnazjum i Liceum w Białej oraz Instytutu Administracyjno- 

Gospodarczego. 

 

15.11 – 115. rocznica śmierci Rafała Kalinowskiego (1835–1907), 

duchownego, powstańca styczniowego, sybiraka, nauczyciela, przełożonego 

klasztoru karmelitów w Wadowicach, świętego Kościoła katolickiego. 

17.11 – 90. rocznica urodzin Adama Dyczkowskiego (1932–2021), 

duchownego rzymskokatolickiego, biskupa pomocniczego i diecezjalnego, 

urodzonego w Kętach, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej. 
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19.11 – 30. rocznica śmierci Bronisława Jasickiego (1907–1992), antropologa  

i profesora UJ w Krakowie, który w 1962 zapoczątkował badania 

antropologiczne ludności Żywiecczyzny kontynuowane do XX wieku.  

 

20.11 – 125. rocznica urodzin Franciszka Raczka (1897–1987), pułkownika 

Wojska Polskiego, absolwenta TSL w Białej, Hallerczyka, uczestnika wojny 

polsko-bolszewickiej, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 

 

20.11 – 110. rocznica urodzin Emila Wiktora Barona (1912–?), pedagoga, 

dyrektora PSM w Cieszynie, prezesa towarzystw muzycznych, animatora 

kultury.  

22.11 – 120. rocznica urodzin Mieczysława Jana Obtułowicza (1902–1970), 

dermatologa, pochodzącego z Żywca pioniera alergologii w Polsce, profesora 

akademickiego, uczestnika kampanii wrześniowej. 

 

25.11 – 25. rocznica śmierci Stanisława Szpinetera (1906–1997), artysty 

malarza, nauczyciela, żołnierza AK i społecznika, autora m.in. obrazu Matki 

Boskiej Częstochowskiej w Kościele Świętej Trójcy w Bielsku Białej. 

 

28.11 – 100. rocznica urodzin Leszka Lorka (1922–1977), scenarzysty, 

reżysera, klasyka polskiej animacji, współzałożyciela Studia Filmów 

Rysunkowych w Bielsku-Białej, współautora postaci w filmie Bolek i Lolek.                        

 

 

GRUDZIEŃ 

 
01.12 – 185. rocznica urodzin Edmunda Schmei (1837–1896), konstruktora, 

przemysłowca, wynalazcy patentu na młynek typu Excelsior, radnego Białej. 

 

03.12 – 100. rocznica urodzin Władysława Kiedronia (1922–1992), polskiego 

księdza ewangelickiego i biskupa działającego na Zaolziu; absolwenta LO im. 

Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. 

 

03.12 – 35. rocznica śmierci Ksawerego Mosinga (1912–1987), lekarza 

pediatry, działacza społecznego, współzałożyciela Klubu Inteligencji Katolickiej 

w Bielsku-Białej. 

 

05.12 – 170. rocznica urodzin Jana Pindóra (1852–1924), pisarza religijnego, 

poligloty związanego ze Śląskiem Cieszyńskim.   

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Awi%C4%99tej_Tr%C3%B3jcy_w_Bielsku-Bia%C5%82ej
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05.12 – 35. rocznica śmierci Józefa Ireckiego (1903–1987), działacza 

spółdzielczego na Śląsku Cieszyńskim.  

 

07.12 – 110. rocznica urodzin Jana Marcina Grabowskiego (1912–1998), 

malarza, rzeźbiarza, artysty plastyka, współzałożyciela bielskiej grupy 

malarskiej „Beskid”. 

 

07.12 – 30. rocznica śmierci Ludwika Klimka (pseud. Luna, Ludovic ; 1912–

1992), artysty ze Skoczowa, malarza kolorysty, ilustratora. 

 

07.12 – 65. rocznica śmierci Jana Stonawskiego (1870–1957), księdza                                

i publicysty, nauczyciela i katechety w polskim Gimnazjum Macierzy Szkolnej                                 

w Cieszynie, redaktora „Posła Ewangelickiego”. 

 

09.12 – 115. rocznica urodzin Marii Niżegorodcew (1907–1984), lekarki, 

dyrektorki Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jaworzu, 

działaczki społecznej.  

10.12 – 115. rocznica urodzin Czesława Janika (1907–1949), członka AK         

o pseud. Grapa, profesora LO w Żywcu, autora opracowania Z przeszłości 

cechów żywieckich. 

10.12 – 100. rocznica urodzin Jana Wantuły (1922–1992), dyrektora Zespołu 

Szkół Zawodowych w Skoczowie, prezesa tamtejszego Koła Macierzy Ziemi 

Cieszyńskiej, członka Towarzystwa Miłośników Skoczowa. 

11.12 – 125. rocznica urodzin Tomasza Wróbla (1897–1982), bankowca, 

działacza i organizatora turystyki na Podbeskidziu, propagatora narciarstwa, 

Członka Honorowego PTTK.  

11.12 – 10. rocznica śmierci Otokara Balcego (1924–2012), realizatora 

dźwięku m.in. do kreskówek Reksio, Bolek i Lolek, Porwanie Baltazara Gąbki 

w Studiu Filmów Rysunkowych, radnego Bielska-Białej.  

12.12 – 120. rocznica urodzin Adama Dziurzyńskiego (1902–1991), 

wieloletniego komendanta szkoły szybowcowej na Żarze, zwanego „Wujkiem”, 

zasłużonego dla beskidzkiej awiacji.  

14.12 – 115. rocznica urodzin Karola Badury (1907–1983), malarza, 

akwarelisty, poety, absolwenta Seminarium Nauczycielskiego w Białej.  
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14.12 – 30. rocznica śmierci Władysława Miodońskiego (pseud. Kordian ; 

1905–1992), założyciela i komendanta Związku Strzeleckiego w Żywcu, 

współtwórcy organizacyjnych zrębów AK w Żywcu.  

 

16.12 – 25. rocznica śmierci Anny Filipek (1950–1997), zaolziańskiej poetki 

ludowej, działaczki społecznej.  

 

18.12 – 115. rocznica urodzin Franciszka Kępki (1907–2000), pilota 

szybowcowego, instruktora i trenera, pochodzącego z Goleszowa, ojca 

Franciszka Kępki Jr. – również szybownika.  

 

19.12 – 245. rocznica urodzin Jerzego Jury Gajdzicy (1777–1840), chłopa 

pańszczyźnianego pochodzącego z Cisownicy, posiadającego bogatą bibliotekę, 

autora najstarszego ekslibrisu chłopskiego.  

 

20.12 – 215. rocznica śmierci Pawła Twardego (1737–1807), duchownego 

ewangelickiego i pisarza religijnego, wydawcy polskich książek religijnych, 

fundatora stypendiów dla polskich teologów z Cieszyńskiego.  

 

20.12 – 130. rocznica urodzin Jana Stanisława Bystronia (1892–1964), 

etnografa i socjologa, profesora uniwersyteckiego, którego krewni związani byli 

ze Śląskiem Cieszyńskim – ojciec Jan Bystroń i dziadek Andrzej Cinciała.  

 

20.12 – 75. rocznica śmierci Marii Jasickiej (1914–1947), nauczycielki 

urodzonej w Kamesznicy, więźniarki Oświęcimia.  

21.12 – 110. rocznica urodzin Józefy Zyty Saramy-Wojnar (1912–1997), 

pedagog, poetki, animatorki kultury na Śląsku Cieszyńskim, wieloletniej 

przewodniczącej grupy literackiej „Nadolzie”.  

22.12 – 95. rocznica urodzin Stanisława Kąkola (1927–1990), dyrektora szkół 

na Żywiecczyźnie, inspektora oświaty, inicjatora budowy m.in. Technikum 

Rolniczego i Liceum Ogólnokształcącego w Milówce.  

 

22.12 – 60. rocznica śmierci Zygmunta Dadleza (1887–1962), lekarza chirurga 

i pulmonologa, ordynatora Oddziału Chirurgii Szpitala Miejskiego                         

w Bielsku-Białej oraz dyrektora sanatorium dziecięcego na Kubalonce.  

25.12 –130. rocznica urodzin Stanisława Ryczkiewicza (1892–1979), 

porucznika WP, współorganizatora polskich władz na terenie miasta i powiatu 

żywieckiego (1918), organizatora oddziałów powstańców śląskich.  
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29.12 – 85. rocznica urodzin Lucjana Madeja (1937–2011), bielskiego 

akwarysty i hodowcy-pasjonata, animatora akwarystyki w kraju i za granicą, 

współorganizatora Oddziału Polskiego Związku Akwarystów w Bielsku-Białej.  

 

29.12 – 15. rocznica śmierci Zdzisława Lachura (1920–2007), malarza                                

i grafika, założyciela pierwszej polskiej wytwórni filmów rysunkowych – Studia 

Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.  

 

 

INNE ROCZNICE REGIONALNE 

  

695 lat temu (1327) Bielsko weszło w skład Czech.  

575 lat temu (1447) przeniesiono parafię ze Starego Bielska do miasta Bielska.  

575 lat temu (1447) wybudowano w stylu gotyckim katedrę św. Mikołaja,  

przebudowana na początku XX wieku przez wiedeńczyka L. Bauera. 

 

565 lat temu (1457) rzekę Biała ustanowiono granicą państwową. 

 

480 lat temu (1542) rozpoczęto budowę zamku Grodzieckich.  

 

450 lat temu (1572) z Księstwa Cieszyńskiego wydzielone zostało Państwo 

Bielskie, będące wolnym państwem stanowym.  

440 lat temu (1582) w Cieszynie urodził się Melchior Grodziecki (1582 lub 

1584–1619) jezuita, prezbiter, męczennik i święty Kościoła katolickiego.  

 

435 lat temu (1587) został nadany protestantom przywilej wyznaniowy przez 

Adama Schaffgotscha. 

 

430 lat temu (1592) Sunneghowie rozpoczęli władanie Państwem Bielskim 

(1592–1724).  

 



  

 

102  

  

380 lat temu (1642) miał miejsce pierwszy najazd Szwedów, którzy łupili 

Bielsko i okolice kilkakrotnie w latach 1642–1660.  

 

355 lat temu (1667) powstał pierwszy cech rzemieślniczy w Białej – cech 

tkaczy.  

 

280 lat temu (1742) po podziale Śląska, Bielsko weszło w skład prowincji 

Śląsk Austriacki.  

 

270 lat temu (1752) Państwo Bielskie zakupił hrabia Aleksander Józef 

Sułkowski.  

 

255 lat temu (1767) otrzymano przywilej na fabrykę kaszmiru Jana 

Maenhardta w Bielsku.  

250 lat temu (1772) Biała weszła w skład austriackiej prowincji Galicja.  

250 lat temu (1772) w Ustroniu uruchomiono pierwszy prymitywny piec 

hutniczy.  

235 lat temu (1787) miała miejsce gruntowna przebudowa bielskiego zamku.  

235 lat temu (1787) powstała pierwsza publiczna szkoła w Białej (protestancka 

niemiecka).  

235 lat temu (1787) powstała wieś Aleksandrowice, obecnie dzielnica Bielska-

Białej. 

220 lat temu (1802) nauczyciel i katecheta Gimnazjum Katolickiego                              

w Cieszynie ks. Jan Leopold Szersznik otworzył muzeum w dawnym budynku 

tejże szkoły, tuż obok kościoła św. Krzyża. 

220 lat temu (1802) w Kongresówce urodził się Józef Majewski (1802–1886)                

gajowy w korbielowskich dobrach Habsburgów, pierwszy nauczyciel                                 

w Korbielowie, protoplasta nauczycielskiego rodu Majewskich. 

200 lat temu (1822) w Olbrachcicach urodził się Franciszek Michejda (1822–

1875), uświadomiony narodowo chłop, członek rady gminnej, domagał się 

równouprawnienia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim. 
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195 lat temu (1827) urodził się Lazar Hecht (1827–1889), kantor bielskiej 

synagogi, znawca muzyki i kompozytor żydowskich pieśni liturgicznych do 

niemieckich słów.  

 

195 lat temu (1827) wybudowano kościół ewangelicki w Starym Bielsku. 

 

185 lat temu (1837) w Białej powstał pierwszy zakład przemysłowy, odlewni 

żelaza i fabryki Edmunda Schmei.  
 

175 lat temu (1847) urodził się Adolf Bartling (1847–1920), dyrektor 

ewangelickiej szkoły ludowej w Białej, przewodniczący Towarzystwa 

Mieszczańskiego, inicjator Muzeum w Białej. 
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175 lat temu (1847) urodził się Bernhard Ichheiser (1847–1898), adwokat, 

prezes Bielsko-Bialskiej Spółki Lokalnej Kolei Żelaznej. 

 

175 lat temu (1847) zmarł Mathias Gasch (1782–1847), właściciel ziemi                             

i restaurator w Lipniku, kurator parafii ewangelickiej w Białej.  
 

170 lat temu (1852) spod pras drukarni Karola Prochaski wyszedł pierwszy 

polski podręcznik Początki czytania dla użytku szkół ludowych, opracowany 

przez Jana Śliwkę, nauczyciela ewangelickiej szkoły ludowej  w Cieszynie.  
 

170 lat temu (1857) urodził się Józef Steckel (1857–1927), adwokat, radny 

miasta Bielsko, działacz społeczny, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta. 
 

165 lat temu (1857) w budynku przy placu Smołki powstała sala teatralna (wg 

projektu Emanuela Rosta seniora), licząca 540 miejsc, która działała do 1881.  
 

165 lat temu (1857) ukazał się pierwszy numer tygodnika „Bielitzer 

Wochenblatt” (wydawcą był księgarz Zamarski).  

 

160 lat temu (1862) w Bielsku miejscowi fabrykanci powołali do życia Szkołę  

Mistrzów Tkackich, przekształconą w 1874 na Państwową Szkołę 

Przemysłową.  

 

155 lat temu (1867) w Białej została utworzona siedziba starostwa.  

 

145 lat temu (1877) rozpoczęto budowę szlaku kolejowego do Żywca oraz 

powstał tunel kolejowy pod ul. 3 Maja liczący 268 metrów.  

 

140 lat temu (1882) Jan Kubisz (1848–1929) wydał swój pierwszy tom poetycki 

pt. Niezapominajka, który zaczyna słynny wiersz, a obecnie hymn Śląska 

Cieszyńskiego Płyniesz Olzo.  

 

140 lat temu (1882) urodził się Władysław Zabawski (1882–1950), działacz 

społeczno-polityczny, dziennikarz, redaktor „Dziennika Cieszyńskiego”. 

Przysłużył się do przyłączenia Ziemi Cieszyńskiej do Polski.  

 

135 lat temu (1887) zapoczątkowano budowę nowego dworca kolejowego na 

Dolnym Przedmieściu w Bielsku.  
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135 lat temu (1887) zawiązał się lokalny komitet budowy teatru miejskiego   

w Bielsku, na czele z doktorem Winklerem. 

  

130 lat temu (1892) powstała OSP w Dziedzicach, funkcjonująca pod polską 

komendą.  

  

125 lat temu (1897) ukończono budowę bialskiego Ratusza według projektu 

Emanuela Rosta.  
 

125 lat temu (1897) na stanowisko burmistrza Białej powołano Rudolfa 

Lukasa. 

 

125 lat temu (1897)  urodził się Władysław Cieśla (1897–1972), lekarz chirurg, 

dyrektor Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej.  

 

 125 lat temu (1897) w Węgierskiej Górce urodził się Fryderyk Janik (1897–

1947), kierownik szkoły w Juszczynie, od czasów kampanii wrześniowej 

więziony w oflagu VII A w Murnau.  

 

120 lat temu (1902) miasto Skoczów odkupiło od Komory Książęcej stary 

zamek piastowski i rozpoczęło jego restaurację. Ostatnim mieszkańcem zamku 

był policjant miejski Jan Warcenga, znany z bójek w wiślickiej gospodzie,                 

z zawodu był kapelusznikiem, był również założycielem skoczowskiego chóru. 

 

120 lat temu (1902) otwarto na Blichu w Bielsku-Białej Dom Polski, 

inicjatorem jego powstania był znany działacz ludowy i narodowy ks. Stanisław 

Stojałowski.  

 

115 lat temu (1907) powstał miesięcznik „Wieniec-Pszczółka” pod redakcją           

A. Kucharczyka (Jantka z Bugaja).  

 

115 lat temu (1907) urodził się Eugeniusz Mleczko (1907–1984), fotograf 

amator, pionier fotografii za Zaolziu. 

 

115 lat temu (1907) urodził się Karol Ring (1907–1981), inżynier, leśnik, 

członek Zarządu Ligi Ochrony Przyrody w Bielsku-Białej.
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110 lat temu (1912) zmarł Hugon Anton Dittrich (1847–1912), urzędnik 

kolejowy, zastępca naczelnika dworca Kolei Północnej w Bielsku.  

 

100 lat temu (1922) dzięki staraniom grupy nauczycieli na czele z Janem 

Żebrokiem powstało w Skoczowie Koło Macierzy Szkolnej; pierwszym 

bibliotekarzem koła był Gustaw Morcinek, później został jego prezesem.  
 

100 lat temu (1922) w Białej na bazie założonego w 1913 sokolego KS 

Szczerbiec powstał Bialski Klub Sportowy – obecnie BKS Stal Bielsko-Biała. 

 

95 lat temu (1927) otwarto gmach gimnazjum polskiego w Bielsku.  

  

95 lat temu (1927) zmarł Józef Steckel (1857–1927), adwokat, radny miasta 

Bielsko, działacz społeczny, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta.  

 

95 lat temu (1927) w Bielsku i Białej Krakowskiej wprowadzona została 

komunikacja autobusowa.  

 

95 lat temu (1927) urodziła się Janina Wiciejewska-Pochopień (1927–2020), 

malarka, nauczycielka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-

Białej, członkini Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu w Bielsku-Białej. 

 

90 lat temu (1932) zmarł Mieczysław Ganszer (1863–1932), kierownik apteki 

„Pod Orłem” w Bielsku-Białej i wielu innych aptek w okolicznych 

miejscowościach (np. w Strumieniu), działacz Sokoła w Żywcu.  

 

90 lat temu (1932) w górnym biegu Wapienicy, u ujścia Barbary zbudowano 

zaporę wodną im. I. Mościckiego, a w wyniku spiętrzenia wód rzeki powstało 

sztuczne jezioro Wielka Łąka, które służy wyłącznie jako ujęcie wody.  

  

90 lat temu (1932) wybitni polscy matematycy i kryptolodzy Marian Rejewski, 

Jerzy Różycki i Henryk Zygalski z Biura Szyfrów Wojska Polskiego pod 

dowództwem cieszynianina Gwidona Langera złamali szyfry niemieckiej 

Enigmy; w lipcu 1939 Gwido Langer przekazał dane na temat kodów Enigmy 

aliantom, dzięki czemu mocarstwa zachodnie uzyskały narzędzie, które                          

w istotny sposób przyczyniło się do ich zwycięstwa w II wojnie światowej.  
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90 lat temu (1932) urodziła się Emilia Leśniak (1932–2020), rzeźbiarka ludowa 

ze Stryszawy, twórczyni drewnianych zabawek: ptaszków i koników oraz 

pamiątek regionalnych, członkini Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 

 

85 lat temu (1937) zmarł Gustaw Baum (1879–1937), lekarz, pionier bielskiego 

ruchu syjonistycznego, członek Rady Miasta Bielska.  

  

85 lat temu (1937) zmarła Selma Feuerstein (1875–1937), właścicielka drogerii 

„Pod Gwiazdą”, przy dzisiejszym placu Żwirki i Wigury.  

 

85 lat temu (1937) urodziła się Jadwiga Gołdynia (1937–2018), działaczka 

małopolskiej i podbeskidzkiej „Solidarności”, represjonowana w stanie 

wojennym. 

 

85 lat temu (1937) urodził się Władysław Klimasara (1937-), ceniony twórca 

ludowy ze Stryszawy, zabawkarz, wykonawca drewnianych malowanych 

ptaszków, członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 

 

80 lat temu (1942) urodził się Stanisław Kwaśny (1942–2020), artysta ludowy                             

z Mesznej, uprawiał rzeźbę ludową w drewnie i kamieniu, a także plastykę 

obrzędową, działacz Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 

 

80 lat temu  (1942) zmarł Aleksander Marten (właśc. Marek Tennenbaum ; 

1898–1942), polski aktor i reżyser żydowskiego pochodzenia, który zasłynął z 

filmów i sztuk teatralnych w języku jidysz; aktor Teatru Miejskiego w Bielsku, 

jako reżyser filmowy zadebiutował filmem dokumentalnym na temat Bielska. 

 

 

75 lat temu (1947) w budynku przy ulicy gen. Wł. Sikorskiego (dawnej 

Komunalnej Szkoły Miejskiej) powstało Państwowe Liceum Sztuk  

Plastycznych w Bielsku-Białej (obecnie Zespół Szkół Plastycznych).  

  

75 lat temu (1947) zostało założone w Katowicach przez Zdzisława i Macieja  

Lachura, Władysława Nehrebeckiego, Leszka Lorka, Alfreda Ledwiga,  

Mieczysława Poznańskiego, Aleksandra Rohozińskiego, Wiktora Sakowicza, 

Rufina Struzika oraz Wacława Wajsera Studio Filmów Rysunkowych, które od 

1948 funkcjonuje w Bielsku-Białej.  
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70 lat temu (1952) urodził się Roman Nehrebecki (1952–2021), przedsiębiorca, 

producent filmowy i polityk, pierwowzór postaci Lolka z przygód Bolka i Lolka. 

70 lat temu (1952) urodził się Franciszek Handzel (1952–2021), radny Rady 

Gminy Jasienica od 1990, udzielał się w Komisji Rewizyjnej, Komisji 

Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji 

Budżetowej.  

70 lat temu (1952) urodził się Stanisław Stolarski (1952–2021), działacza 

solidarnościowego w Fabryce Śrub w Żywcu, członka Zarządu Regionu 

Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, przewodniczącego Podregionu Żywiec.                          

70 lat temu (1952) urodził się Rafał Buchinger (1952–2020), kapłan 

pochodzący z Bystrej Krakowskiej, wykładowca, wieloletni ojciec duchowny 

kleryków WSD Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie. 

65 lat temu (1957) urodził się Henryk Klama (1957–2020), biolog, 

wykładowca akademicki, profesor nadzwyczajny, prorektor w Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

65 lat temu (1957) z inicjatywy lokalnych środowisk kulturalnych Bielska-                           

-Białej powstał komitet organizacyjny w osobach: Antoniego Hałatka, prezesa 

Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, mgr Kamińskiego i redaktora 

Władysława Czai, którego celem było powołanie Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Bielsko-Bialskiej.  

 

60 lat temu (1962) w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej powstał 

pierwszy film z Bolkiem i Lolkiem w rolach głównych, pierwowzorami postaci 

Bolka i Lolka byli synowie autora Władysława Nehrebeckiego – Jan i Roman. 

 

55 lat temu (1967) Stanisław Janicki krytyk filmowy i historyk kina, 

mieszkający w Bielsku-Białej rozpoczął prowadzenie programu telewizyjnego                      

W starym kinie!  

 

50 lat temu zmarł Władysław Cieśla (1897–1972), lekarz chirurg, dyrektor 

Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej.  

 

45 lat temu (1977) do Bielska-Białej włączono: Hałcnów, Komorowice, Stare  

Bielsko, Wapienicę i Mikuszowice.  

 45 lat temu (1977) w „Szpilkach” miał miejsce debiut Juliusza Wątroby.  
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30 lat temu (1992) na terenie tzw. bielskiego Syjonu w Bielsku-Białej powstał 

Ośrodek Wydawniczy Augustana, nazwa wywodzi się od Augsburskiego 

Wyznania Wiary (łac. Confessio Augustana – Konfesja Augsburska).  

 

25 lat temu (1997) zmarł Romuald Kłys (1937–1997), reżyser i scenarzysta 

filmów animowanych, absolwent Liceum Technik Plastycznych w Bielsku-

Białej, pracownik bielskiego Studia Filmów Rysunkowych.  

 

25 lat temu (1997) zmarła Elżbieta Sanak (1916–1997), nauczycielka z Bielska, 

żołnierz AK, spoczywa na cmentarzu w Białej.  

 

25 lat temu (1997) tygodnik „Polityka” uznał Galerię Bielską BWA za 

najlepszą galerię samorządową w Polsce.  

 

25 lat temu (1997) zmieniono strukturę Teatru Banialuka, w ramach  

Banialuki zaczęło działać pięć teatrów: dwa prywatne „3/4-Zusno” i Teatr 

„Witak” oraz trzy nieformalne grupy twórcze: Teatr „Silnia!”, Teatr „Luka”                         

i „Dwaj panowie X”. 

 

10 lat temu (2012) Lucyna Kozień – dyrektor Teatru Lalek Banialuka 

uhonorowana została Nagrodą Artystyczną Prezydenta Miasta Bielska-Białej – 

IKAR SPECJALNY 2011. 

 
10 lat temu (2012) Elżbieta Suchanek – mieszkanka Mikuszowic Śląskich,                   

została wybrana Człowiekiem Roku w Bielsku-Białej i powiecie w plebiscycie 

Dziennika Zachodniego oraz portalu bielskobiala.naszemiasto.pl 

 

5 lat temu (2017) Zdzisław Kudła – reżyser, scenarzysta i scenograf filmów 

animowanych oraz malarz zdobył Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta 

Bielska-Białej – IKAR 2016 (za wybitną dotychczasową działalność). 

 

 
 

 

 


