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WSTĘP  
  

Kalendarium rocznic regionalnych jest opracowaniem informacyjnym,  

w którym zestawione zostały wybrane wydarzenia oraz osoby związane                           

z miastem Bielsko-Biała, powiatem bielskim oraz szeroko rozumianym 

regionem. Ów związek dotyczy miejsca urodzenia, działalności czy wydarzenia 

historycznego. Jeśli nastąpił zbieg rocznic urodzin i śmierci, notę umieszczono 

przy każdym opisie osobno.  

Kalendarium przygotowane zostało głównie z myślą o nauczycielach                         

i bibliotekarzach bibliotek Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego. Może 

stanowić materiał pomocniczy w planowaniu imprez kulturalnych, wystaw, 

prelekcji oraz przy przygotowywaniu zestawień bibliograficznych. 
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                     STYCZEŃ  
  

01.01 – 140. rocznica urodzin Emanuela Grima (1883–1959), księdza, poety, 

prozaika, dramaturga, badacza dziejów i piśmiennictwa śląskiego, działacza 

narodowego i politycznego, współpracownika „Gwiazdki Cieszyńskiej”                 

i „Zarania Śląskiego”. 

 

01.01 – 135. rocznica urodzin Jerzego Hadyny (1888–1968), nauczyciela 

muzyki, kompozytora, zbieracza pieśni ludowych, działacza społecznego, 

propagatora amatorskiego ruchu artystycznego na Śląsku Cieszyńskim, 

miłośnika beskidzkiej góralszczyzny. 

 

01.01 – 125. rocznica urodzin Viktora Ullmanna (1898–1944), austriackiego 

kompozytora i dyrygenta urodzonego w Cieszynie, autora opery Cesarz 

Atlantydy napisanej w obozie w Terezinie. 

01.01 – 10. rocznica śmierci Mariana Wantoły (1926–2013), rysownika, 

twórcy filmów animowanych, związanego ze Studiem Filmów Rysunkowych                   

w Bielsku-Białej. Współtworzył postacie i przygody – Bolka i Lolka, Reksia. 

Błękitnego Rycerzyka, Kapitana Klipera i in. 

04.01 – 95. rocznica śmierci Jerzego Michejdy (1860–1928), urodzonego        

w Olbrachcicach nauczyciela, działacza oświatowego, publicysty, współtwórcy  

i redaktora „Miesięcznika Pedagogicznego”, założyciela Polskiego 

Towarzystwa Pedagogicznego; zmarł w Ustroniu. 

08.01 – 50. rocznica śmierci Władysława Zajączka (1897–1973), urzędnika, 

działacza sportowego związanego z Oddziałem PTT w Białej, współzałożyciela 

Sekcji Narciarskiej Koła PTT w Białej, działacza Bielsko-Bialskiego Sport 

Verein w Bielsku oraz Bialskiego Klubu Sportowego w Białej. 

09.01 – 300 lat temu (1723) na prośbę starosty Jakuba Rybińskiego król August 

II Mocny przyznał Białej prawa miejskie oraz nadał herb.  

09.01 – 95. rocznica śmierci Antoniego Osuchowskiego (1849–1928), 

prawnika, społecznika, mecenasa oświaty; finansował polskie szkoły na Śląsku 

Cieszyńskim, a po agresji Czech na Polskę także na Zaolziu.  

11.01 – 95. rocznica urodzin Bolesława Lubosza (1928–2001), poety, prozaika, 

dziennikarza, kierownika literackiego Teatru Polskiego i Teatru Banialuka                  

w Bielsku-Białej, redaktora wydawnictwa „Śląsk”, współredaktora „Kalendarza 

Beskidzkiego”, współpracownika „Kroniki Beskidzkiej”.  
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11.01 – 25. rocznica śmierci Józefa Krzempka (1936–1998), artysty, malarza 

sztalugowego i grafika, właściciela warsztatu Reklamy i Szyldy w Skoczowie, 

zdobywcy najwyższego trofeum Podbeskidzia w kategorii nieprofesjonalistów 

„Mała Nagroda Ondraszka” (1984); mieszkał i tworzył w Jaworzu.  

 

12.01 – 100. rocznica urodzin Alfreda Biedrawy (1923–2016), bielskiego 

artysty malarza, pedagoga, wykładowcy w Instytucie Wychowania Plastycznego 

Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 

 

14.01 – 40. rocznica śmierci Franciszka Floriana Barteczka (1891–1983), 

nauczyciela, kpt. Wojska Polskiego, jednego z przywódców przewrotu                            

w Cieszynie w październiku 1918; uczestnika III Powstania Śląskiego, 

kierownika SP w Jasienicy. 

 

16.01 – 140. rocznica urodzin Marii Czeskiej-Mączyńskiej (1883–1944), 

powieściopisarki, autorki utworów o tematyce religijnej, historycznej, książek 

dla młodzieży Dwaj Rymszowie, Opowieści Chrystusowe; od 1918 związanej                       

z Żywcem.   

 

16.01 – 115. rocznica urodzin Adolfa Fierli (1908–1967), nauczyciela, pisarza  

i poety pochodzącego z Zaolzia, wybitnego regionalisty, publicysty, tłumacza 

literatury czeskiej, autora wierszy religijnych, gwarowych ballad o motywach 

beskidzkich Hałdy, Ondraszek, Kolędy beskidzkie.  

 

17.01 – 95. rocznica urodzin Romana Fristera (1928–2015), urodzonego                           

w Bielsku polsko-izraelskiego pisarza, dziennikarza, nauczyciela 

akademickiego, rektora wyższych uczelni, działacza kultury.  

 

17.01 – 35. rocznica śmierci Edwarda Hilarowicza (1926–1988), artysty, 

aktora lalkarza, długoletniego pracownika Państwowego Teatru Lalek Banialuka 

w Bielsku-Białej.  

 

17.01 – 30. rocznica śmierci Ignacego Bieńka (1925–1993), artysty malarza, 

rysownika, projektanta sztuki użytkowej urodzonego w Bystrej Krakowskiej, 

współzałożyciela grupy plastycznej Beskid, autora słynnej mozaiki przy ulicy 

Leszczyńskiej w Bielsku-Białej, zburzonej w nocy z 20 na 21 listopada 2000.   

 

18.01 – 90. rocznica śmierci Oskara Zawiszy (1878–1933), księdza 

katolickiego, kompozytora, działacza kulturalnego i oświatowego na Zaolziu, 

współpracownika „Gwiazdki Cieszyńskiej” i „Zarania Śląskiego”, zbieracza 

pieśni ludowych i górniczych ze Śląska Cieszyńskiego.  
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21.01 – 305. rocznica śmierci Piotra Brygierskiego (ok. 1630–1718), malarza, 

którego dzieła znajdują się w kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie                       

i Muzeum Śląska Cieszyńskiego (portret księcia Adama Wacława); zmarł                

w Cieszynie. 

 

22.01 – 105. rocznica urodzin Józefa Drożdża (1918–2012), nauczyciela, 

harcmistrza, wieloletniego komendanta hufca ZHP w Bielsku-Białej; członka 

ruchu oporu, więźnia obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau                                     

i Mauthausen-Gusen, działacza Polskiego Związku Narciarskiego i Szkolnych 

Związków Sportowych. 

 

23.01 – 35. rocznica śmierci Michała Boczka (1900–1988), twórcy ludowego                

z Rajczy, rzeźbiarza, malarza, grafika, budowniczego szopek; działacza 

Stowarzyszenia Twórców Ludowych (STL), zdobywcy wielu nagród                   

i wyróżnień; odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski.  

 

23.01 – 35. rocznica śmierci Franciszka Adamskiego (1893–1988),  

nauczyciela, legionisty; w latach 1915–1918 przebywał w niewoli rosyjskiej,           

w latach 1940–1941 w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych; 

uczył m.in. w Janowicach i Straconce, zmarł w Bielsku-Białej.  

24.01 – 175. rocznica urodzin Jana Kubisza (1848–1929), działacza 

narodowego Śląska Cieszyńskiego, nauczyciela, poety, pamiętnikarza, autora 

utworów o charakterze patriotycznym i religijnym, twórcy pieśni Ojcowski dom; 

jego wiersz Płyniesz Olzo stał się hymnem Śląska Cieszyńskiego.  

 

26.01 – 135. rocznica urodzin Fritza Lubricha (1888–1971), kompozytora, 

nauczyciela muzyki w Bielsku.  

 

30.01 – 185. rocznica urodzin Alfreda Kroputschka (1838–1911), 

pochodzącego z Bielska austriackiego generała, oficera artylerii, inżyniera                       

i konstruktora broni palnej.   

 

31.01 – 25. rocznica śmierci Karola Stryi (1915–1998), urodzonego                                    

w Cieszynie wieloletniego dyrygenta Filharmonii Śląskiej, pedagoga, inicjatora 

konkursu im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.  
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                                          LUTY  
 

 

02.02 – 115. rocznica urodzin Karola Stawowego (1908–1986), 

współzałożyciela i wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-

Bialskiej, działacza społecznego.  
 
03.02 – 160. rocznica urodzin Józefa Londzina (1863–1929), księdza, działacza 

oświatowego, narodowego i politycznego, historyka, folklorysty i bibliografa, 

burmistrza Cieszyna, redaktora „Gwiazdki Cieszyńskiej”, działacza Macierzy 

Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego.  
 
03.02 – 100. rocznica urodzin Stanisława Kosmalewskiego (1923–2016), 

aktora Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, Teatru Telewizji i Teatru Polskiego 

Radia. 
 
03.02 – 35. rocznica śmierci Karola Piegzy (1899–1988), nauczyciela, pisarza, 

folklorysty, fotografa oraz malarza z Jabłonkowa na Śląsku Cieszyńskim; autora 

książek Malarze śląscy, Ceramika cieszyńska, Cieszyńskie skrzynie malowane, 

zbiory opowiadań Sękaci ludzie, Tam pod Kozubową.  
 
05.02 – 200. rocznica urodzin Jana Śliwki (1823–1874), nauczyciela, działacza 

oświatowego i narodowego na Śląsku Cieszyńskim, autora polskich 

podręczników szkolnych dla szkół ewangelickich Historye biblijne dla 

początkowej nauki dziatek, Geografia czyli opis ziemi dla uczącej się młodzieży. 
 

07.02 – 40. rocznica śmierci Jana Kazimierza Zaremby (1906–1983), 

historyka literatury staropolskiej na Śląsku, dyrektora Instytutu Filologii 

Polskiej Uniwersytetu Śląskiego; autora m.in. publikacji Polska literatura na 

Śląsku; współpracował nad bibliografią piśmiennictwa śląskiego Śląski Korbut. 

 

08.02 – 120. rocznica urodzin Jana Wałaskiego (1903–1993), działacza 

kulturalno-społecznego, pamiętnikarza, zbieracza pieśni i tańców ludowych, 

twórcy widowisk regionalnych, m.in. Wesele cieszyńskie, autora Kroniki gminy 

Goleszów; założyciela Zespołu Regionalnego Cementowni Goleszów.  

 

11.02 – 30. rocznica śmierci Władysława Miodowicza (1907–1993), filozofa, 

geografa i meteorologa, społecznika, działacza turystycznego i krajoznawczego,  

absolwenta Gimnazjum Realnego w Białej, autora przewodników beskidzkich, 

map; przed wojną gospodarza schroniska na Markowych Szczawinach. 
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12.02 – 140. rocznica urodzin Jana Lasoty (1883–1973), proboszcza parafii 

ewangelickiej w Jaworzu, burmistrza Jaworza, działacza narodowego                                       

i społecznego, propagatora spółdzielczości, publicysty, redaktora „Ewangelika”. 

  

12.02 – 45. rocznica śmierci Wiesława Dymnego (1936–1978), polskiego 

prozaika, poety, tekściarza, scenarzysty filmowego, scenografa, rysownika, 

piosenkarza, satyryka, aktora, współtwórcy kabaretu Piwnica pod Baranami; 

ukończył III LO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej.   

 

12.02 – 30. rocznica śmierci Edwarda Londzina (1922–1993), muzyka, 

grającego m.in. w duecie z Lidią Grychtołówną, dyrygenta Wielkiej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, pedagoga, pracownika Wydziału 

Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego Filii w Cieszynie.  

 

12.02 – 15. rocznica śmierci Józefa Sanaka (1917–2008), księdza katolickiego; 

w czasie wojny konspirował w AK, pomagał więźniom z KL Auschwitz; 

represjonowany w czasach stalinowskich, był proboszczem w Kozach i Białej. 

 

13.02 – 85. rocznica urodzin Mieczysław Pawełkiewicza (1938–2007) 

saneczkarza, olimpijczyka, wicemistrza świata w jedynkach (1965) i dwójkach 

w parze z Edwardem Fenderem (1963), urodził się i zmarł w Bielsku-Białej. 

 

15.02 – 260. rocznica zawarcia pokoju w Hubertsburgu (1763) między Austrią 

i Prusami, w wyniku którego Śląsk, bez Księstwa Cieszyńskiego i Śląska 

Opawskiego, dostał się pod panowanie pruskie. 

 

16.02 – 200. rocznica urodzin Pawła Oszeldy (1823–1864), lekarza, działacza 

narodowego i społecznego, uczestnika akcji pomocy Ślązakom ze Śląska 

Cieszyńskiego dotkniętych głodem i chorobą (tyfus głodowy); organizatora 

wieców chłopskich w 1848. 

 

18.02 – 125. rocznica śmierci Andrzeja Cinciały (1825–1898), prawnika, 

działacza narodowego na Śląsku Cieszyńskim, folklorysty; redaktora  

„Tygodnika Cieszyńskiego”; współzałożyciela Czytelni Ludowej w Cieszynie; 

autora Słownika dialektycznego Śląska Cieszyńskiego. 

20.02 – 80. rocznica śmierci Pawła Musioła (1905–1943), doktora filologii 

polskiej, pisarza, wydawcy, współtwórcy Tajnej Organizacji Wojskowej                          

i Związku Walki Zbrojnej (inspektora Inspektoratu Cieszyńskiego i Bielskiego); 

urodził się w Lesznej Górnej.  
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20.02 – 15. rocznica śmierci Roberta Danela (1934–2008), dziennikarza, 

publicysty, tłumacza, wieloletniego sekretarza i redaktora naczelnego „Głosu 

Ziemi Cieszyńskiej”.  

25.02 – 120. rocznica urodzin Kazimierza Popiołka (1903–1986), historyka, 

pedagoga, organizatora życia naukowego na Śląsku, pierwszego rektora 

Uniwersytetu Śląskiego. 

 

25.02 – 30. rocznica śmierci Leopolda Tajnera (1921–1993), skoczka 

narciarskiego, kombinatora norweskiego, biegacza, olimpijczyka, inicjatora 

budowy wielu skoczni, pilota oblatywacza szybowcowego, trenera 

narciarskiego; zmarł w Wiśle.  

 

27.02 – 115. rocznica urodzin Marii Sarnickiej (1908–1990), nauczycielki,  

bibliotekarki, w latach 1948–1968 dyrektorki Miejskiej Biblioteki Publicznej                            

w Bielsku-Białej.  

 

 

MARZEC  

01.03 – 20. rocznica śmierci Kazimierza Meresa (1920–2003), aktora 

telewizyjnego i teatralnego, rysownika urodzonego w Bielsku; zadebiutował                   

na deskach sceny bielskiej w 1945.  

02.03 – 35. rocznica śmierci Jana Pietraszko (1911–1988), duchownego, 

biskupa pomocniczego krakowskiego, Sługi Bożego Kościoła katolickiego 

urodzonego w Buczkowicach, ucznia polskiego gimnazjum męskiego                            

im. Adama Asnyka w Białej Krakowskiej.   

03.03 – 30. rocznica śmierci Stanisława Kieresińskiego (1937–1993), aktora  

Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, instruktora teatralnego.  

04.03 – 115. rocznica urodzin Kazimierza Kopczyńskiego (1908–1992), 

artysty malarza, pedagoga, współzałożyciela grupy artystycznej Beskid; więźnia 

obozów hitlerowskich; po wojnie animatora życia kulturalnego Bielska-Białej.  

04.03 – 80. rocznica urodzin Kazimierza Wilczyńskiego (1943–1988), 

malarza, i grafika, nauczyciela w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych                         

w Bielsku-Białej, pracownika „Kroniki Beskidzkiej”, Wojewódzkiego Domu 

Kultury i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Bielsku-Białej. 
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05.03 – 140. rocznica urodzin Ryszarda Ernesta Wagnera (1883–1945), 

niemieckiego pastora, historyka regionu; przez ponad 30 lat proboszcza                     

w Bielsku; wydawcy Księgi kroniki bielsko-bialskiej (1938). 

 

06.03 – 5. rocznica śmierci Juliana Jacka Leszczyńskiego (1936–2018), 

artysty związanego z Bielskiem-Białą, malarza, rysownika, felietonisty.                      

Urodził się w Stanisławowie, zmarł w Bielsku-Białej. 

 

08.03 – 55. rocznica śmierci Leona Wolfa (1883–1968), adwokata, doktora 

praw, polskiego działacza narodowego na Śląsku Cieszyńskim, posła do  

Zgromadzenia Narodowego w Pradze, senatora RP.   

10.03 – 145. rocznica urodzin Pawła Nikodema (1878–1954), pastora, seniora 

diecezji śląskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego, działacza społecznego, 

redaktora „Posła Ewangelickiego”, „Kalendarza Ewangelickiego”. 

10.03 – 55. rocznica śmierci Józefa Kidonia (1890–1968), malarza portrecisty 

urodzonego w Rudzicy; studiował malarstwo w Wolnej Akademii Sztuki we 

Lwowie, którego polskości bronił przed Ukraińcami w 1919.  

12.03 – 135. rocznica urodzin Józefa Niedzieli (1888–1942), księdza, działacza 

narodowego i społecznego, współzałożyciela Towarzystwa Oświaty na Śląsku,  

związanego z „Gwiazdką Cieszyńską”, „Górnoślązakiem”; współorganizatora 

Polskiego Czerwonego Krzyża na Śląsku.   

15.03 – 140. rocznica urodzin Józefa Gabriela Mondscheina (1883–1961), 

poety, prozaika, publicysty, tłumacza, współpracownika m.in. „Dziennika 

Cieszyńskiego”, „Głosu Ludu Śląskiego”, „Robotnika Śląskiego”;                                  

autora tomików Z niewoli śląskiej, Miecz płomienisty. 

16.03 – 225. rocznica urodzin Józefa Alojza Pukalskiego (1798–1885), 

urodzonego w Cieszynie duchownego katolickiego, biskupa diecezjalnego 

tarnowskiego w latach 1852–1885. 

17.03 – 15. rocznica śmierci Mieczysława Peterka (1925–2008), fotografika, 

dokumentalisty, ilustratora wydawnictw, autora wspomnień pisanych cieszyńską 

gwarą; zmarł w Bielsku-Białej. 

18.03 – 105. rocznica urodzin Józefa Ondrusza (1918–1996), literaturoznawcy, 

etnografa, bibliofila, redaktora, zbieracza żywych tekstów ludowych, znawcy 

ekslibrisów; nauczyciela w polskich szkołach w Karwinie i Darkowie; autora 

Godek śląskich, Przysłów i powiedzeń ludowych ze Śląska Cieszyńskiego. 
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20.03 – 100. rocznica śmierci Józefa Bilczewskiego (1860–1923), polskiego 

świętego Kościoła katolickiego, urodzonego w Wilamowicach, arcybiskupa 

lwowskiego obrządku łacińskiego, profesora teologii dogmatycznej                              

na Uniwersytecie Lwowskim. 

 

24.03 – 75. rocznica urodzin Jerzego Kukuczki (1948–1989), pochodzącego                  

z Istebnej taternika, alpinisty, himalaisty, zdobywcy Korony Himalajów                                

i Karakorum – 14 ośmiotysięczników; nagrodzonego srebrnym medalem 

olimpijskim na Igrzyskach w Calgary (1988); zginął podczas wejścia na Lhotse. 

 

25.03 – 120. rocznica śmierci Siegmunta Markusfelda (1847–1903), 

współtwórcy komunikacji tramwajowej w Bielsku, radnego Bielska, dyrektora 

Bielskiej Kasy Oszczędności. 

  

29.03 – 160. rocznica śmierci Józefa Lompy (1797–1863), działacza, poety, 

tłumacza, publicysty, prozaika, pioniera oświaty ludowej oraz etnografii                       

na Śląsku; prekursora polskiego odrodzenia narodowego na Górnym Śląsku, 

autora polskich podręczników szkolnych. 

 

30.03 – 75. rocznica śmierci Gwido Langera (1894–1948), cieszynianina, 

podpułkownika piechoty Wojska Polskiego, kierownika Biura Szyfrów Wojska 

Polskiego – pod jego dowództwem w 1932 grupa polskich matematyków                           

i kryptologów złamała system niemieckiej maszyny szyfrowej Enigma. 

 

 

KWIECIEŃ  

 

01.04 – 155. rocznica urodzin Franciszka Popiołka (1868–1960), badacza 

dziejów Śląska Cieszyńskiego, historyka, działacza społecznego, członka 

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na Śląsku, Towarzystwa 

Ludoznawczego; autora m.in. Historii osadnictwa w Beskidzie Śląskim.  

01.04 – 125. rocznica urodzin Kazimiery Alberti (1898–1962), poetki, 

powieściopisarki, tłumaczki, działaczki kulturalnej; jako mieszkanka                

Białej Krakowskiej przyczyniła się do ożywienia życia literackiego, w swoim 

domu prowadziła salon literacki. 
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01.04 – 115. rocznica urodzin Zofii Hoszowskiej-Kretowej (1908–1983), 

działaczki konspiracyjnej, harcmistrzyni, komendantki Śląskiej Chorągwi 

Harcerek.  

01.04 – 5. rocznica śmierci Zuzanny Kawulok (1938–2018), popularyzatorki 

tradycji górali Beskidu Śląskiego, animatorki folkloru, poetki i gawędziarki, 

koronczarki i hafciarki, kierowniczki Zespołu Regionalnego Koniaków; 

prowadziła Izbę Regionalną „Chata Kawuloka” w Istebnej.  

 

02.04 – 135. rocznica urodzin Zdzisława Gedliczki (1888–1957), artysty 

malarza, grafika, projektanta witraży, autora projektu polichromii dla kościoła    

w Białej, ilustratora książek Emila Zegadłowicza.   

 

05.04 – 110. rocznica śmierci Jerzego Cienciały (1834–1913), rolnika, 

działacza narodowego, politycznego i społecznego, pioniera ruchu narodowego 

na Śląsku Cieszyńskim, wójta gminy Mistrzowice, długoletniego prezesa 

Towarzystwa Rolniczego dla Księstwa Cieszyńskiego.  

 

06.04 – 80. rocznica urodzin Hildegardy Filas-Gutkowskiej (1943–2012), 

bielskiej poetki, autorki opowiadań, animatorki kultury, laureatki wielu 

konkursów literackich; zaliczanej w poczet wybitnych bielszczan. 

 

 09.04 – 55. rocznica śmierci Zofii Kossak (1889–1968), powieściopisarki, 

działaczki konspiracyjnej, współinicjatorki powołania Rady Pomocy Żydom 

(Żegota); autorki powieści historycznych oraz książek dla dzieci i młodzieży. 

Ostatnie lata życia spędziła w Górkach Wielkich. 

 

11.04 – 140. rocznica urodzin Leona Wolfa (1883–1968), adwokata, doktora 

praw, polskiego działacza narodowego na Śląsku Cieszyńskim, posła                               

do Zgromadzenia Narodowego w Pradze, senatora RP.  

 

14.04 –140. rocznica urodzin Jerzego Stonawskiego (1883–1936), inżyniera 

budowy maszyn, pedagoga, pierwszego polskiego dyrektora Państwowej Szkoły 

Przemysłowej w Bielsku, radnego miasta i wiceburmistrza Miasta Bielska, 

organizatora życia społeczno-kulturalnego w Bielsku. 

 

14.04 – 80. rocznica śmierci Kazimierza Barona (pseud. Konrad; 1912–1943), 

urodzonego w Pietrzykowicach agronoma, porucznika Wojska Polskiego, 

żołnierza ZWZ-AK, pierwszego dowódcy Tajnej Organizacji Narodowej                         

w Łodygowicach; rozstrzelany w KL Auschwitz.  
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16.04 – 105. rocznica śmierci Karola Prausa (1861–1918), nauczyciela, 

geografa, geologa, archeologa, publicysty, autora mapy geologicznej Śląska 

Cieszyńskiego.  

 

24.04 – 85. rocznica urodzin Zuzanny Kawulok (1938-2018), popularyzatorki 

tradycji górali Beskidu Śląskiego, animatorki folkloru, poetki i gawędziarki, 

koronczarki i hafciarki, kierowniczki Zespołu Regionalnego Koniaków; 

prowadziła Izbę Regionalną „Chata Kawuloka” w Istebnej. 

 

25.04 – 10. rocznica śmierci Władysława Żydlika (1938–2013), śpiewaka, 

solisty operowego, artysty scen szczecińskich urodzonego w Skoczowie, aktora 

dramatycznego, pedagoga. 

 

26.04 – 60. rocznica śmierci Alojzego Gembali (1904–1963), historyka, 

urodzonego w Rudzicy, nauczyciela akademickiego, pierwszego prorektora 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.  

 

MAJ 

  
 05.05 – 140. rocznica śmierci Pawła Cienciały (1807–1883), urodzonego                         

w Lesznej Dolnej działacza narodowego na Śląsku Cieszyńskim, nauczyciela.  

06.05 – 225. rocznica urodzin Aleksandra Zawadzkiego (1798–1868), 

urodzonego w Bielsku profesora fizyki, zoologa, przyrodnika, zbieracza flory                    

i fauny, m.in. Babiej Góry, autora książek przyrodniczych. 

06.05 – 175 lat temu (1848) zaczął ukazywać się „Tygodnik Cieszyński”, 

pierwsze na Śląsku Cieszyńskim pismo polskie; pod zmienionym tytułem jako 

„Gwiazdka Cieszyńska” czasopismo ukazywało się do września 1939. 

07.05 – 30. rocznica śmierci Jana Wałaskiego (1903–1993), działacza 

kulturalno-społecznego, pamiętnikarza, zbieracza pieśni i tańców ludowych, 

twórcy widowisk regionalnych, m.in. Wesele cieszyńskie, autora Kroniki gminy 

Goleszów; założyciela Zespołu Regionalnego Cementowni Goleszów.   

10.05 – 90. rocznica śmierci Selmy Kurz (1874–1933), urodzonej w Białej 

śpiewaczki operowej, najbardziej znanej primadonny w Cesarstwie Austro-

Węgierskim, jednej z bohaterek powieści Kazimiery Alberti Ghetto potępione.  
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11.05 – 105. rocznica urodzin Jerzego Zitzmana (1918–1999), reżysera 

teatralnego i filmowego, malarza, scenografa, aktora; twórcy Teatru Lalek  

Banialuka, pomysłodawcy Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalkowych  

w Bielsku-Białej; związany z bielskim Studiem Filmów Rysunkowych. 

11.05 – 85. rocznica urodzin Stanisława Gazdy (1938–2020), kolarza 

urodzonego w Pszczynie, zawodnika Startu Bielsko-Biała, zwycięzcy                               

Tour de Pologne (1963), Zasłużonego Mistrza Sportu. 

15.05 – 130. rocznica urodzin Franciszka Adamskiego (1893–1988), 

nauczyciela, legionisty; w latach 1915–1918 przebywał w niewoli rosyjskiej,           

w latach 1940–1941 w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych; 

uczył m.in. w Janowicach i Straconce, zmarł w Bielsku-Białej. 

15.05 – 80. rocznica śmierci Ralpha Erwina (właśc. Erwin Vogl, pseud. Harry 

Wright; 1896–1943), urodzonego w Bielsku austriackiego kompozytora muzyki 

rozrywkowej i filmowej; autora słynnego przeboju Całuję twoją dłoń, madame        

z polskim tekstem Andrzeja Własta (1929).                 

16.05 – 145. rocznica urodzin Antoniego Jana Mikulskiego (1878–1951), 

historyka literatury, nauczyciela; w latach 1913–1921 dyrektora Studium 

Nauczycielskiego Męskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej (TSL) w Białej.  

  

17.05 – 75. rocznica śmierci Jana Antoniego Blatona (1907–1948), fizyka 

urodzonego w Sporyszu k. Żywca, doktora nauk fizycznych, wynalazcy, 

odkrywcy magnetycznych linii dipolowych, autora prac głównie z dziedziny 

optyki; absolwenta gimnazjum w Bielsku.  

17.05 – 25. rocznica śmierci Edmunda Rosnera (1930–1998), polonisty                       

i germanisty, profesora, historyka literatury polskiej oraz specjalisty w zakresie 

dziejów piśmiennictwa na Śląsku Cieszyńskim; dyrektor Instytutu Nauk 

Społecznych i Nauk o Kulturze Filii UŚ w Cieszynie.  

 

17.05 – 5. rocznica śmierci Richarda Pipesa (1923–2018), urodzonego                              

w Cieszynie profesora historii na Uniwersytecie Harvarda, specjalisty historii 

Rosji i ZSRR, doradcy prezydenta Ronalda Reagana ds. ZSRR i Europy 

Wschodniej.  

 

19.05 – 370. rocznica śmierci Elżbiety Lukrecji (1599–1653), ostatniej 

księżnej cieszyńskiej z rodu Piastów, panującej w latach 1625–1653 (w czasach 

wojny trzydziestoletniej 1618–1648); po jej śmierci Księstwo Cieszyńskie 

przeszło pod rządy cesarza Ferdynanda III Habsburga.  
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20.05 – 145. rocznica śmierci Petera Michala Bohúňa (1822–1878),  

słowackiego malarza i grafika; w 1865 wraz z rodziną osiedlił się w Lipniku, 

najpierw w Dworze Thomkego (dziś ul. 11 Listopada 102), a później w Lipniku 

w budynku nr 23; zmarł w Białej.  

 

20.05 – 80. rocznica urodzin Erwina Fiedora (1943–2012), narciarza 

urodzonego w Koniakowie, wielokrotnego mistrza Polski, uczestnika Igrzysk 

Olimpijskich w Innsbrucku (1964) i w Grenoble (1968).  

 

24.05 – 95. rocznica urodzin Kurta Webera (1928–2015), urodzonego                        

w Cieszynie polskiego operatora filmowego i reżysera żydowskiego 

pochodzenia, absolwenta łódzkiej filmówki; jako operator zrealizował                              

m.in. Bazy ludzi umarłych, Ludzi z pociągu, Piekła i nieba.  

  

27.05 – 290. rocznica urodzin Jana Chrystiana Bockshammera (1733–1804), 

pisarza urodzonego w Cieszynie, tłumacza z polskiego na niemiecki                                 

i odwrotnie, nauczyciela, wydawcy, pastora i kaznodziei ewangelickiego.  

28.05 – 95. rocznica śmierci Józefa Sztwiertni (1883–1928), urodzonego                

w Goleszowie działacza spółdzielczego i związkowego na Śląsku Cieszyńskim, 

działacza i prezesa Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Siła, 

prezesa Spółdzielni Spożywców w Ustroniu (1923–1928). 

28.05 – 20. rocznica śmierci Aleksandra Szrajbera (1921–2003), polskiego 

działacza społeczności żydowskiej; przewodniczącego Gminy Wyznaniowej 

Żydowskiej w Bielsku-Białej oraz bielsko-bialskiego oddziału Towarzystwa 

Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.  

29.05 – 155. rocznica urodzin Wacława Olszaka (1868–1939), lekarza, 

działacza narodowego i społecznego na Śląsku Cieszyńskim, burmistrza 

Karwiny, przewodniczącego Rady Naczelnej Polaków w Czechosłowacji, 

współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Turystycznego Beskid Śląski. 

 29.05 – 145. rocznica urodzin Władysława Górnikiewicza (1878–1939), 

pedagoga, publicysty, działacza narodowego na Śląsku Cieszyńskim, żołnierza 

Armii Hallera; nauczyciela w szkole w Mnichu i Katowicach-Dębie.  

30.05 – 110. rocznica urodzin Gustawa Przeczka (1913–1974), polskiego 

działacza narodowego i kulturalnego na Zaolziu, pisarza, nauczyciela, 

współautora podręczników do nauki języka polskiego, współzałożyciela  

Śląskiego Związku Literacko-Artystycznego, redaktora „Jutrzenki” i „Ogniwa”. 
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31.05 – 160 lat temu (1863) wmurowano kamień węgielny pod budynek 

kościoła ewangelickiego pw. Św. Trójcy w Skoczowie, którego budowę 

zainicjował skoczowski kupiec Paweł Kozieł. 

    

        CZERWIEC  
  

02.06 – 80. rocznica śmierci Józefa Namysłowskiego (1892–1943), pedagoga, 

działacza Towarzystwa Szkoły Ludowej, organizatora Związku Walki Zbrojnej 

na Żywiecczyźnie.  

04.06 – 90 lat temu (1933) otwarto w Skoczowie stadion (główną część 

największego przed wojną na Śląsku Cieszyńskim kompleksu sportowego), 

który nosi obecnie imię Rudolfa Kukucza.  

05.06 – 155. rocznica śmierci Aleksandra Zawadzkiego (1798–1868) 

urodzonego w Bielsku profesora fizyki, zoologa, przyrodnika, zbieracza flory               

i fauny, m.in. Babiej Góry, autora książek przyrodniczych. 

06.06 – 215 lat temu (1808) Bielsko padło ofiarą wielkiego pożaru, po którym 

zaprzestano wznoszenia drewnianych budynków.  

08.06 – 140. rocznica urodzin Jana Zahradnika (1883–1954), historyka, autora 

sztuk dla amatorskich scen ludowych i opracowań regionalnych, m.in. Zarys 

dziejów miasta Bielska. 

09.06 – 70. rocznica śmierci Michała Asanki-Japołła (1885–1953), pedagoga, 

literata, publicysty, współredaktora „Zarania Śląskiego”, autora artykułów 

prezentujących sylwetki wybitnych Ślązaków i twórców regionalnych.  

09.06 – 60. rocznica śmierci Adolfa Dostala (1941–1963), poety urodzonego             

w Karwinie, pośmiertnie wydano dwa tomy jego wierszy; zmarł tragicznie                        

w Cierlicku.  

12.06 – 95. rocznica śmierci Maurice'a Bloomfielda (1855–1928), urodzonego 

w Bielsku amerykańskiego językoznawcy, indologa i znawcy sanskrytu austro-

żydowskiego pochodzenia.  

12.06 – 150. rocznica urodzin Karola Kulisza (1873–1940), luterańskiego 

duchownego, pastora ewangelickiego w Kościele Jezusowym w Cieszynie, 

seniora Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, działacza polityczno-

narodowego, założyciela Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Ebenezer”. 
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14.06 – 100. rocznica urodzin Władysława Nehrebeckiego (1923–1978), 

reżysera, scenografa, scenarzysty filmowego, współzałożyciela Studia Filmów 

Rysunkowych w Bielsku-Białej, twórcy filmów rysunkowych, m.in. Stefek 

Burczymucha, O małej Kasi i dużym wilku, serialu o Bolku i Lolku.  

15.06 – 30. rocznica śmierci Lucjana Grajnego (1950–1993), etnografa                     

i publicysty, pracownika Muzeum Miejskiego w Żywcu, współpracownika 

„Kalendarza Beskidzkiego”.  

16.06 – 75. rocznica urodzin Krzysztofa Witolda Dzierżawskiego (1948– 

2004), urodzonego w Bielsku-Białej przedsiębiorcy, inżyniera, ekonomisty; 

jednego z głównych ekspertów Centrum im. Adama Smitha, które od 2006 

przyznaje nagrodę jego imienia za propagowanie idei wolności. 

25.06 – 90. rocznica urodzin Aleksandra Sokołowskiego (1933–1997), aktora 

estradowego, śpiewaka, inicjatora i założyciela bielskiego kabaretu Kanibale;  

od 1984 do końca życia związanego z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej.  

25.06 – 50. rocznica śmierci Ludwika Kojzara (1888–1973), księdza, działacza 

narodowego, więźnia obozów koncentracyjnych, działacza Macierzy Szkolnej 

Księstwa Cieszyńskiego, Sokoła, Związku Obrony Kresów Zachodnich.   

26.06 – 85. rocznica urodzin Władysława Żydlika (1938–2013), śpiewaka, 

solisty operowego, artysty scen szczecińskich urodzonego w Skoczowie, aktora 

dramatycznego, pedagoga. 

26.06 – 40. rocznica śmierci Zofii Hoszowskiej-Kretowej (1908–1983), 

działaczki konspiracyjnej, harcmistrzyni, komendantki Śląskiej Chorągwi 

Harcerek.  

28.06 – 110 lat temu (1913) Antoni Strzyż z Karwiny uruchomił w Skoczowie 

Teatr Elektryczny, jak nazywano wówczas kino.  

30.06 – 30. rocznica śmierci Januarego Romana (1936–1993), inżyniera, 

lotnika, konstruktora, twórcy szybowca Foka, pedagoga, pilota doświadczalnego 

w Szybowcowym Zakładzie Doświadczalnym w Bielsku-Białej, od 1953 pilota 

samolotowego, a od 1955 szybowcowego.  

 

                                            LIPIEC  
 

05.07 – 90. rocznica urodzin Tomasza Manfreda Bruella (1933–2011), 

urodzonego w Bielsku księdza ewangelickiego (którego ojcem chrzestnym był 

Tomasz Mann), ochrzczonego w kościele im. Marcina Lutra w Białej.  
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06.07 – 50. rocznica śmierci Jana Chwieruta (1901–1973), artysty urodzonego                      

w Żywcu, pedagoga, animatora kultury, nauczyciela Państwowej Szkoły 

Przemysłowej w Bielsku, działacza Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej.  

06.07 – 25. rocznica śmierci Franciszka Suknarowskiego (1912–1998), artysty 

rzeźbiarza i malarza, pedagoga, działacza kultury, nauczyciela w Państwowym 

Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej, autora pomnika Macierzyństwo    

na os. Mikołaja Kopernika. 

 

09.07 – 120. rocznica urodzin Mieczysława Gładysza (1903–1984), etnografa, 

muzeologa, kolekcjonera, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacza 

kultury ludowej Śląska i Karpat, autora m.in. publikacji Góralskie zdobnictwo 

drzewne na Śląsku, Bibliografia etnografii Śląska w zarysie.  

 

10.07 – 185. rocznica śmierci Johanna Chmiela (1767–1838), pastora, 

nauczyciela w Szkole Ewangelickiej w Cieszynie, od 1800 posługującego jako 

pastor w Jaworzu, następnie piastującego stanowisko proboszcza w Białej,                       

a od 1811 Seniora dla Galicji Zachodniej.  

10.07 – 100. rocznica śmierci Hieronima Przepilińskiego (1872–1923), 

nauczyciela, kierownika szkół w Cieszynie, współtwórcy skautingu na Śląsku 

Cieszyńskim, prezesa Sokoła, organizatora i dowódcy Legionu Śląskiego;  

zmarł tragicznie w Tatrach.  

10.07 – 95. rocznica urodzin Władysława Imielskiego (1928–2011), filologa 

dziennikarza, wieloletniego kierownika oddziału bielskiego „Dziennika 

Zachodniego”, mieszkał w Bielsku-Białej. 

11.07 – 100. rocznica urodzin Richarda Pipesa (1923–2018), urodzonego                              

w Cieszynie profesora historii na Uniwersytecie Harvarda, specjalisty historii 

Rosji i ZSRR, doradcy prezydenta Ronalda Reagana ds. ZSRR i Europy 

Wschodniej. 

 13.07 – 180. rocznica urodzin Henryka Dziekana (1843–1925), księdza, 

pisarza, działacza społecznego, oświatowego i narodowego, autora utworu    

Życie i śmierć biednej góralskiej dziewczyny, artykułów i powieści ludowych 

publikowanych w „Gwiazdce Cieszyńskiej”.  

13.07 – 90. rocznica urodzin Tadeusza Kocyby (1933–2007), kompozytora                     

i pedagoga, dyrygenta, nauczyciela akademickiego, działacza kultury; autora 

muzyki do filmów animowanych, m.in. do Bolka i Lolka; zmarł w Bielsku-

Białej.  
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15.07 – 45. rocznica śmierci Pawła Łyska (1914–1978), folklorysty, literata, 

pamiętnikarza, socjologa, historyka, biblioznawcy i etnografa, organizatora 

kontaktów Polonii ze Śląskiem Cieszyńskim; w swych książkach utrwalał 

ginący świat górali beskidzkich. 

16.07 – 160. rocznica urodzin Fannie Bloomfield-Zeisler (pierw. Franziska 

Blumenfeld; 1863–1927), urodzonej w Bielsku amerykańskiej pianistki 

pochodzenia żydowskiego, jej wykonania utrwalono na rolkach pianolowych 

Welte-Mignon.  

17.07 – 135. rocznica urodzin Rudolfa Drapelli (1888–1940), urzędnika, 

majora Wojska Polskiego; 17 XI 1918 pod jego wodzą na odsiecz Lwowa 

ruszyła pierwsza ochotnicza kompania ziemi żywieckiej; zamordowany przez 

sowietów w Katyniu. 

18.07 – 170. rocznica urodzin Jana Michejdy (1853–1927), adwokata, 

prawnika, działacza narodowego i politycznego na Śląsku Cieszyńskim, 

współzałożyciela wielu polskich organizacji: Macierzy Szkolnej, Sokoła,   

spółek, kas, szkół; pierwszy polski burmistrza Cieszyna.   

 

20.07 – 135. rocznica urodzin Emila Zegadłowicza (1888–1941), poety, 

prozaika, tłumacza; współwydawcy czasopisma „Czartak”; założyciela grupy 

poetyckiej Czartak; po wydaniu powieści pt. Zmory, Rada Miejska odebrała 

Zegadłowiczowi honorowe obywatelstwo miasta Wadowice.  

21.07 – 175. rocznica urodzin Johannesa Volkelta (1848–1930), urodzonego    

w Lipniku niemieckiego filozofa i wykładowcy; swoją teorię poznania określał 

jako subiektywny transsubiektywizm.  

21.07 – 100. rocznica urodzin Mieczysława Poznańskiego (1923–2006), 

operatora filmów animowanych, współzałożyciela Studia Filmów Rysunkowych 

w Bielsku-Białej; wraz z bratem Zdzisławem był operatorem pierwszej serii 

filmu animowanego Bolek i Lolek. 

21.07 – 85. rocznica urodzin Anny Ficoń (1938–2016), artystki ludowej 

urodzonej w Cięcinie, beskidzkiej rzeźbiarki, nagradzanej podczas Tygodnia 

Kultury Beskidzkiej oraz Żywieckich Godów; uhonorowana Nagrodą                              

im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej (2002).  

25.07 – 140. rocznica urodzin Józefa Sztwiertni (1883–1928), urodzonego                

w Goleszowie działacza spółdzielczego i związkowego na Śląsku Cieszyńskim, 

działacza i prezesa Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Siła, 

prezesa Spółdzielni Spożywców w Ustroniu (1923–1928). 
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29.07 – 70. rocznica śmierci Jana Wantuły (pseud. Jan Gojański; 1877–1953), 

pochodzącego z Ustronia rolnika, hutnika, pisarza ludowego, publicysty, 

historyka samouka, bibliofila, działacza społecznego; autora artykułów i książek 

Obrazki z huty trzynieckiej, Rok 1848 na Śląsku Cieszyńskim. 

30.07 – 170. rocznica urodzin Juliana Fałata (1853–1929), malarza 

akwarelisty, przedstawiciela realizmu i impresjonistycznego pejzażu, twórcy 

scen myśliwskich, portretów, nazywany „Malarzem Śniegu”; mieszkał                                

w Bystrej, gdzie mieści się obecnie muzeum Fałatówka.   

31.07 – 130. rocznica urodzin Antoniego Pająka (1893–1965), urodzonego                      

w Bestwinie polityka, redaktora, publicysty, działacza PPS, żołnierza II  

Brygady Legionów Polskich; w czasie wojny zesłany na Syberię, w latach 

1955–65 premiera rządu RP na uchodźstwie.  

 

   SIERPIEŃ  
 

02.08 – 95. rocznica urodzin Zbigniewa Skoczylasa (1928–2015), żołnierza 

urodzonego w Białej Krakowskiej, taternika, alpinisty, działacza społecznego, 

adiutanta gen. Józefa Kuropieski; wiceprezesa Polskiego Związku Alpinizmu, 

wolontariusza w obozie dla uchodźców tybetańskich w Indiach.  

06.08 – 55. rocznica śmierci Jana Cienciały (1889–1968), urodzonego                     

w Kostkowicach narciarza, nauczyciela, obrońcy Lwowa; dowodził batalionem 

cieszyńskim w III Powstaniu Śląskim, w 1917 uciekł z niewoli z Czelabińska  

do Kazania 800 km na nartach własnej produkcji; zmarł w Bielsku-Białej.  

07.08 – 55. rocznica śmierci Jerzego Hadyny (1888–1968), nauczyciela 

muzyki, kompozytora, zbieracza pieśni ludowych, działacza społecznego, 

propagatora amatorskiego ruchu artystycznego na Śląsku Cieszyńskim, 

miłośnika beskidzkiej góralszczyzny. 

 

08.08 – 10. rocznica śmierci Ignacego Sanaka (1907–2013), komendanta 

Powiatu Biała Związku Strzeleckiego, pułkownika Wojska Polskiego, 

uczestnika kampanii wrześniowej, żołnierza Armii Krajowej; wychowawcy, 

nauczyciela i działacza społecznego. 

 

10.08 – 110. rocznica urodzin Zbigniewa Bielewicza (1913–2008), bielskiego 

artysty, malarza akwareli, obrazów olejnych i polichromii, m.in. w kościołach                         

w Straconce, Lipniku i Białej; członka Związku Polskich Artystów Plastyków 

(ZPAP); zmarł w Bielsku-Białej. 
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12.08 – 135. rocznica urodzin Ludwika Kojzara (1888–1973), księdza, 

działacza narodowego, więźnia obozów koncentracyjnych, działacza Macierzy 

Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego, Sokoła, Związku Obrony Kresów 

Zachodnich.   

 

13.08 – 10. rocznica śmierci Mieczysława Ziobrowskiego (1923–2013), aktora 

Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, związanego również ze Sceną Cieszyńską 

bielskiego teatru; zmarł w Wilkowicach.  

 

15.08 – 185. rocznica urodzin Jana Drózda (1838–1924), nauczyciela szkoły 

ludowej w Ustroniu i Trzyńcu, pomologa, działacza towarzystw rolniczych, 

autora Pamiętnika ewangelickiej gminy w Trzyńcu, współpracownika „Rolnika 

Śląskiego”, „Posła Ewangelickiego”.   

 

17.08 – 100. rocznica urodzin Marii Gatnar-Guzy (1923–2021), nauczycielki 

geografii, nestorki beskidzkiego malarstwa na szkle, związanej                                          

z Pielgrzymowicami, Istebną i Wisłą; należała do Grupy Twórców Wiślanie.  

 

17.08 – 30. rocznica śmierci Wiktorii Kubisz (1916–1993), animatorki kultury, 

wybitnej pedagog, instruktorki teatralnej, założycielki Ogrodu Jordanowskiego 

w Bielsku-Białej, Centrum Wychowania Estetycznego (1954), obecnie Domu 

Kultury nr 2 w Bielsku-Białej (zw. Kubiszówką). 

 

18.08 – 35. rocznica śmierci Kazimierza Wilczyńskiego (1943–1988), malarza, 

i grafika, nauczyciela w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych                                  

w Bielsku-Białej, pracownika „Kroniki Beskidzkiej”, Wojewódzkiego Domu 

Kultury i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Bielsku-Białej. 

  

19.08 – 125. rocznica śmierci Bolesława Kotuli (1849–1898), urodzonego             

w Cieszynie zoologa i botanika, badacza fauny i flory Galicji, Tar i Alp; zginął 

tragicznie na lodowcu Ebenferner w Alpach Tyrolskich.  

 

19.08 – 100. rocznica urodzin Marii Skalickiej (1923–2002), urodzonej                             

w Ustroniu ekonomistki, bibliofila, publicystki; w 1993 jedną część zbiorów 

przekazała Książnicy Cieszyńskiej, a drugą wraz z domem Ustroniowi; zbiory   

te stanowią obecnie oddział ustrońskiego Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa.  

 

19.08 – 55. rocznica śmierci Pawła Kubisza (1907–1968), literata, publicysty, 

działacza społeczno-kulturalnego na Zaolziu, współpracownika „Zarania 

Śląskiego”, redaktora miesięcznika „Zwrot”, przewodniczącego Sekcji 

Literacko-Artystycznej przy Zarządzie Głównym PZKO. 
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25.08 – 40. rocznica śmierci Waltera Kuhna (1903–1983), urodzonego                          

w Bielsku niemieckiego historyka i etnologa zajmującego się problematyką       

języka i osadnictwa niemieckiego w Europie Środkowo-Wschodniej,                              

w 1981 wydał swoje ostatnie dzieło – monografię rodzinnego miasta. 

 

29.08 – 140. rocznica urodzin Jana Sznurowackiego (1883–1941), księdza, 

publicysty, działacza turystycznego i społecznego, autora wierszy, bajek                            

i monologów publikowanych w „Zaraniu Śląskim”, „Gwiazdce Cieszyńskiej”. 

 

29.08 – 125. rocznica Wacława Bandury (1898–1964), nauczyciela, działacza 

społeczno-kulturalnego, archiwisty, członka Macierzy Szkolnej Księstwa 

Cieszyńskiego, sekretarza Towarzystwa Przyjaciół Teatru Polskiego                                 

w Cieszynie; kierownika Powiatowego Archiwum Państwowego w Cieszynie.  

30.08 – 70. rocznica śmierci Karola Bergera (1894–1953), nauczyciela, 

działacza społeczno-kulturalnego, autora sztuk teatralnych cieszących się 

popularnością na Śląsku Cieszyńskim, m.in. Babska rewolucja, Nawrócony, 

Wiosna ludu, reżysera teatrów amatorskich.  

 

                              WRZESIEŃ  

  

01.09 – 85. rocznica urodzin Zdzisława Hryniewieckiego (1938–1981), 

skoczka narciarskiego, mistrza Polski, zawodnika Bielsko-Bialskiego 

Towarzystwa Sportowego (BBTS); byłego rekordzisty skoczni w Wiśle;                     

jego karierę przerwał upadek na skoczni w Wiśle-Malince w styczniu 1960.  

 

01.09 – 75. rocznica śmierci Henryka Nitry (1891–1948), rzeźbiarza, malarza, 

działacza Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Polskiej Partii Socjalistycznej, 

Śląskiego Związku Literacko-Artystycznego.   

 

02.09 – 20. rocznica śmierci Andrzeja Busia (1943–2003), animatora kultury 

biologa i bibliotekarza związanego z ziemią wadowicką; w czasach istnienia 

województwa bielskiego publikował w „Informatorze Kulturalnym 

Województwa Bielskiego”, „Podbeskidziu” i „Kronice”.  

 

06.09 – 150. rocznica urodzin Wilhelma Kasperlika (1873–1958), księdza, 

twórcy administracji kościelnej na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim, 

wikariusza generalnego diecezji katowickiej oraz wikariusza generalnego                       

dla Śląska Cieszyńskiego; urodził się w Zarzeczu, zmarł w Cieszynie. 
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08.09 – 15. rocznica śmierci Zbigniewa Bielewicza (1913–2008), bielskiego 

artysty, malarza akwareli, obrazów olejnych i polichromii, m.in. w kościołach                         

w Straconce, Lipniku i Białej; członka Związku Polskich Artystów Plastyków 

(ZPAP); zmarł w Bielsku-Białej. 

 

14.09 – 110. rocznica urodzin Jana Szczepańskiego (1913–2004), socjologa 

urodzonego w Ustroniu, profesora nauk humanistycznych, nauczyciela 

akademickiego i rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Wojskowej Akademii  

Politycznej, członka i wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk.  

14.09 – 110 lat temu (1913) w skoczowskim zamku otwarto Geograficzno-

Geologiczne Muzeum Beskidzkie, na które złożyły się przeniesione z Jasienicy 

zbiory geologa, nauczyciela i malarza Karola Prausa.  

16.09 – 140. rocznica urodzin Zygmunta Lubertowicza (1883–1958), 

pedagoga, poety, prozaika, działacza Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, 

Macierzy Szkolnej Śląska Cieszyńskiego; nauczyciela bielskich szkół średnich, 

autora publikacji Bielsko-Biała kresowe miasta polskie. 

19.09 – 125. rocznica urodzin Emanuela Hałacza (1898–1941), lekarza 

internisty; pracował w Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego w Cieszynie, 

za co był więziony przez Czechów, w czasie wojny pomagał byłym żołnierzom 

Wojska Polskiego i uchodźcom ze Śląska. 

19.09 – 80. rocznica urodzin Stanisława Niemczyka (1943–2019), architekta 

urodzonego w Czechowicach-Dziedzicach, autora projektów architektury 

sakralnej, m.in. kościoła Świętego Ducha w Tychach i Jezusa Chrystusa 

Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach; nazywany „polskim Gaudím”. 

20.09 – 65. rocznica śmierci Zygmunta Lubertowicza (1883–1958), pedagoga, 

poety, prozaika, działacza Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Macierzy 

Szkolnej Śląska Cieszyńskiego; nauczyciela bielskich szkół średnich, autora 

publikacji Bielsko-Biała kresowe miasta polskie. 

 21.09 – 80. rocznica urodzin Andrzeja Busia (1943–2003), animatora kultury 

biologa i bibliotekarza związanego z ziemią wadowicką; w czasach istnienia 

województwa bielskiego publikował w „Informatorze Kulturalnym 

Województwa Bielskiego”, „Podbeskidziu” i „Kronice”.  

23.09 – 115. rocznica urodzin Franciszka Michała Bajorka (1908–1987), 

prawnika urodzonego w Karwinie, prezesa Związku Akademików Mniejszości 

Polskiej w Czechosłowacji „Jedność” i Związku Polskich Chórów na Zaolziu; 

autora tekstów na rzecz praw Polski do Zaolzia.  
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25.09 – 140. rocznica urodzin Pawła Bobka (1883–1945), nauczyciela, 

działacza ludowego i narodowego Śląska Cieszyńskiego, redaktora „Głosu Ludu 

Śląskiego”, działacza Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, autora 

podręczników metodyki historii. 

  

27.09 – 120. rocznica urodzin Waltera Kuhna (1903–1983), urodzonego                          

w Bielsku niemieckiego historyka i etnologa zajmującego się problematyką       

języka i osadnictwa niemieckiego w Europie Środkowo-Wschodniej, w 1981 

wydał swoje ostatnie dzieło – monografię rodzinnego miasta. 

 

28.09 – 90. rocznica urodzin Józefa Byrdy (1933–2016), urodzonego                                 

w Lipowej k. Żywca, reżysera filmów animowanych dla dzieci; realizatora 

filmów w bielskim Studiu Filmów Rysunkowych; laureata nagrody w Wenecji. 

 

 

                          

                         PAŹDZIERNIK  
  

02.10 – 40. rocznica śmierci Jana Kalfasa (pseud. Długi Johny; 1916–1983), 

pilota w Dywizjonach Bombowych 300 i 301 Polskich Sił Zbrojnych RAF; 

instruktora na lotnisku w Bielsku; zmarł w Bielsku-Białej.  

03.10 – 175. rocznica urodzin Franciszka Michejdy (1848–1921), urodzonego 

w Olbrachcicach pastora, działacza narodowego i społecznego, seniora kościoła 

ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim, współredaktora i założyciela wielu 

czasopism śląskich; zmarł w Nawsiu.  

04.10 – 90. rocznica urodzin Leszka Mecha (1933–2004), scenarzysty filmów 

animowanych, m.in. o Bolku i Lolku, prozaika, poety, dziennikarza, autora 

książek dla dzieci, współpracownika „Kroniki Beskidzkiej”; kierownika 

literackiego Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.  

08.10 – 85. rocznica śmierci Eugeniusza Brzuski (1885–1938), księdza, 

działacza politycznego i narodowego na Śląsku Cieszyńskim, redaktora 

„Gwiazdki Cieszyńskiej”, posła do Sejmu Śląskiego.  

09.10 – 170. rocznica urodzin Karola Orszulika (1853–1931), urodzonego                            

w Kończycach Małych filozofa, znawcy literatury klasycznej, nauczyciela                              

w Cieszynie i Wiedniu, autora słowników polsko-niemieckiego i niemiecko-

polskiego.  
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10.10 – 10. rocznica śmierci Franciszka Dzidy (1946–2013), reżysera 

scenarzysty i operatora filmowego, założyciela Amatorskiego Klubu Filmowego 

Klaps w Chybiu; był pierwowzorem postaci Filipa Mosza, bohatera filmu 

Amator Krzysztofa Kieślowskiego; zmarł w Bielsku-Białej.  

 

11.10 – 245. rocznica urodzin George'a Bridgetowera (1778–1860), 

urodzonego w Białej brytyjskiego wirtuoza skrzypiec i kompozytora karaibsko-

niemieckiego pochodzenia.  

 

13.10 – 100. rocznica urodzin Mieczysława Ziobrowskiego (1923–2013), 

aktora Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, związanego również ze Sceną 

Cieszyńską bielskiego teatru; zmarł w Wilkowicach. 

 

14.10 – 65. rocznica urodzin Jagody Adamus (1958–2014), malarki, 

historyczki sztuki, nauczycielki w Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej                     

i Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.   

 

15.10 – 85. rocznica śmierci Tadeusza Regera (1872–1938), pioniera ruchu 

socjalistycznego na Śląsku Cieszyńskim, działacza narodowego, publicysty, 

aktywnego członka Polskiej Partii Socjalistycznej, prezesa Rady Narodowej 

Śląska Cieszyńskiego; zmarł w Bystrej Śląskiej.  

 

15.10 – 90. rocznica urodzin Haliny Gocyły-Kocyby (1933–2011), artystki zw. 

„Sizalową Wróżką”, twórczyni gobelinów, nauczycielki tkactwa artystycznego 

w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej; uhonorowana 

nagrodą Ikara za całokształt wyjątkowej działalności artystycznej (2002).  

18.10 – 110. rocznica urodzin Zdzisława Nardelliego (1913–2006), urodzonego 

w Cieszynie polonisty, reżysera radiowego, pisarza, publicysty, teoretyka sztuki 

radiowej; od 1945 związanego z Teatrem Polskiego Radia, w którym 

reżyserował m.in. powieść radiową Matysiakowie.  

20.10 – 135. rocznica urodzin Franciszka Kulisiewicza (1888–1971), filologa 

klasycznego, publicysty, tłumacza, pracownika Macierzy Szkolnej Księstwa 

Cieszyńskiego i Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji; tłumacza utworów 

poetów greckich; publikował artykuły w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.  

20.10 – 85. rocznica śmierci Eduarda Panta (1887–1938), doktora filozofii, 

germanisty, nauczyciela, działacza mniejszości niemieckiej, wiceburmistrza  

Bielska.  
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22.10 – 125. rocznica urodzin Władysława Steblika (1898–1971), urodzonego   

w Tresnej podpułkownika dyplomowanego piechoty Wojska Polskiego, obrońcy 

Lwowa  w 1919, szefa Oddziału II Sztabu Armii Kraków w 1939; zmarł                              

w Żywcu-Sporyszu.  

22.10 – 90. rocznica urodzin Alojzego Obornego (1933–2022), urodzonego                 

w Bielsku-Białej historyka sztuki, muzealnika, asystenta w Muzeum Wnętrz 

Pałacowych w Pszczynie, dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach, 

wicedyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie. 

 

23.10 – 180. rocznica urodzin Roberta Zanibala (1843–1878), urodzonego           

w Błogocicach k. Cieszyna nauczyciela, działacza narodowego, pisarza 

ludowego, krajoznawcy i folklorysty, publikował w „Gwiazdce Cieszyńskiej”; 

autor m.in. utworów Ondraszek, dowódca zbójców, Chłopi spod Cieszyna. 

 

25.10 – 25. rocznica śmierci Mieczysława Stanclika (1941–1998), poety 

związanego z Bielskiem-Białą; członka grup literackich Skarabeusz i Gronie, 

laureata konkursów poetyckich; publikował m. in. w Kronice Beskidzkiej”, 

„Życiu Literackim”, „Tak i Nie”. 

 

27.10 – 160. rocznica urodzin Jerzego Brudnego (1863–1940), ogrodnika, 

poety ludowego związanego ze Śląskiem Cieszyńskim, autora utworów                                    

o tematyce religijnej, pieśni i powiastek ludowych wydawanych nakładem 

własnym.  

 

27.10 – 110. rocznica urodzin Kornela Filipowicza (1913–1990), polskiego 

powieściopisarza, nowelisty, scenarzysty, poety, w swej twórczości powracał 

do związków z ziemią cieszyńską m.in. w Białym ptaku czy Ulicy Głębokiej; 

zachowały się też fragmenty Pana Tadeusza przełożone na gwarę cieszyńską.  

  

30.10 – 105 lat temu (1918) Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego wydała 

proklamację o przynależności Śląska Cieszyńskiego do Polski.  

 

 

                           LISTOPAD  

01.11 – 105 lat temu (1918) zorganizowano w Białej Powiatowy Komitet 

Wykonawczy Polskiej Komisji Likwidacyjnej na czele z dr Antonim 

Mikulskim.  
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01.11 – 20. rocznica śmierci Henryka Machalicy (1930–2003), urodzonego              

w Chybiu aktora teatralnego, filmowego i serialowego; przez wiele lat mieszkał 

w Czechowicach-Dziedzicach; pracował w Teatrze Lalek Banialuka i Teatrze 

Polskim w Bielsku-Białej.  

02.11 – 15. rocznica śmierci Zbigniewa Loeglera (1922–2008), dziennikarza, 

od 1945 r. związanego z prasą beskidzką; zmarł w Bielsku-Białej.  

09.11 – 110. rocznica urodzin Ireny Bielenin (1913–2002), artystki scenicznej, 

występowała na scenie Teatru Polskiego Bielsko-Cieszyn; urodziła się                                           

w Krakowie, zmarła w Bielsku-Białej.  

11.11 – 140. rocznica urodzin Leopolda Piesko (1883–1969), nauczyciela, 

działacza społecznego związanego z Dziedzicami i Czechowicami, członka 

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Towarzystwa Czytelni Ludowych,  

Macierzy Szkolnej Śląska Cieszyńskiego.  

13.11 – 125. rocznica urodzin Aleksandra Martena (właśc. Marek 

Tannenbaum; 1898–1942), aktora teatralnego i filmowego żydowskiego 

pochodzenia, Bielskiego Otello, reżysera filmowego; od 1929 występującego   

na deskach Teatru Miejskiego w Bielsku.  

 

15.11 – 50. rocznica śmierci Jana Lasoty (1883–1973), proboszcza parafii 

ewangelickiej w Jaworzu, burmistrza Jaworza, działacza narodowego                                       

i społecznego, propagatora spółdzielczości, publicysty, redaktora „Ewangelika”. 

 

16.11 – 150. rocznica urodzin Józefa Buzka (1873–1936), prawnika 

urodzonego w Końskiej, statystyka, polityka, profesora Uniwersytetu Jana 

Kazimierza we Lwowie; współtworzył GUS, któremu dyrektorował w latach 

1918–1929; zmarł w Cieszynie.  

 

18.11 – 85. rocznica śmierci Stanisława Łazarskiego (1849–1938), urodzonego 

w Jeleśni doktora filozofii i prawa, adwokata, posła do Sejmu Krajowego 

Galicji.  

 

19.11 – 140. rocznica urodzin Romana Dyboskiego (1883–1945), urodzonego 

w Cieszynie filologa, tłumacza, historyka literatury angielskiej, sybiraka, 

profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego; odznaczony Złotym Wawrzynem 

Akademickim Polskiej Akademii Literatury (1935). 
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22.11 – 140. rocznica urodzin Jana Żebroka (1883–1965), nauczyciela, 

działacza oświatowego i społecznego na Śląsku Cieszyńskim, członka Polskiego  

Towarzystwa Pedagogicznego i Związku Nauczycielstwa Polskiego, Macierzy 

Szkolnej; autora podręczników do nauki języka polskiego.  

22.11 – 90. rocznica urodzin Jana Ficonia (1933–1979), artysty ludowego           

z Wieprza, rzeźbiarza podejmującego tematykę sakralną i świecką, twórcy piet, 

kapliczek, szopek, świątków, postaci historycznych, rolników przy pracy, a 

także pamiątek i biżuterii; członka Stowarzyszenia Twórców Ludowych (STL).  

23.11 – 145. rocznica urodzin Oskara Zawiszy (1878–1933), księdza 

katolickiego, kompozytora, działacza kulturalnego i oświatowego na Zaolziu, 

współpracownika „Gwiazdki Cieszyńskiej” i „Zarania Śląskiego”, zbieracza 

pieśni ludowych i górniczych ze Śląska Cieszyńskiego.  

25.11 – 110. rocznica urodzin Stefana Czerneleckiego (1913–1989), działacza 

turystycznego, ratownika górskiego, współtwórcy Grupy Beskidzkiej Górskiego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR); zmarł w Bielsku-Białej.  

 

25.11 – 110. rocznica urodzin Pawła Niemca (1913–1985), urodzonego                    

w Cieszynie pilota myśliwskiego 17 Dywizjonu RAF, dowódcy eskadry                      

w Dywizjonie Myśliwskim Wileńskim oraz dywizjonach 308, 316, 317 i 306. 

 

27.11 – 20. rocznica śmierci Zofii Słonki (1932–2003), działaczki kultury 

związanej z Bestwiną.  

 

29.11 – 80. rocznica śmierci Władysława Wita Michejdy (1896–1943), 

doktora prawa urodzonego w Olbrachcicach, adwokata, kpt. Wojska Polskiego, 

który wraz z innymi oficerami dokonał przewrotu niepodległościowego                            

w Cieszynie (1918); obrońcy Lwowa, uczestnika I Powstania Śląskiego.  

 

30.11 – 110. rocznica urodzin Józefa Kurka (pseud. Halny; 1913–1997), 

oficera Wojska Polskiego, nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora 

narciarskiego; żołnierza Armii Krajowej; od 1949 nauczyciela w bielskim 

Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika; zmarł w Bielsku-Białej. 

 

 

GRUDZIEŃ  

04.12 – 140. rocznica urodzin Pawła Zawady (1883–1954), pisarza, 

gawędziarza, folklorysty; publikował w „Gwiazdce Cieszyńskiej”, „Młodym 

Polaku”, „Beskidzie Śląskim”, „Zaraniu Śląskim”, „Wierchach”.   
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06.12 – 100. rocznica urodzin Franciszka Magi (1923–2017), lekarza 

radiologa, harcerza, sportowca, samorządowca, wielkiego społecznika z gminy 

Bestwina; inicjatora i realizatora m.in. budowy wodociągów, sieci gazowej, 

przedszkola, Domu Strażaka, Domu Sportowca w Bestwinie. 

07.12 – 115 lat temu (1908) powstało w Cieszynie Towarzystwo Śpiewacze  

„Harmonia”, początkowo działało jako chór męski prowadzony przez  

Wojciecha Marka; jego tradycje kontynuuje Chór Uniwersytetu Śląskiego 

Harmonia w Cieszynie.  

08.12 – 55. rocznica śmierci Karola Kotuli (1884–1968), duchownego 

protestanckiego, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 

w latach 1951–1959; zmarł w Cierlicku.  

12.12 – 120 lat temu (1903) w Cieszynie ukazał się okazowy numer 

„Robotnika Śląskiego”, redagowanego przez Tadeusza Regera (czasopismo 

ukazywało się do 1939).  

13.12 – 145. rocznica śmierci Roberta Zanibala (1843–1878), urodzonego           

w Błogocicach k. Cieszyna nauczyciela, działacza narodowego, pisarza 

ludowego, krajoznawcy i folklorysty, publikował w „Gwiazdce Cieszyńskiej”; 

autor m.in. utworów Ondraszek, dowódca zbójców, Chłopi spod Cieszyna. 

 

15.12 – 45. rocznica śmierci Danuty Baduszkowej (właśc. Karolina 

Dostalikówna; 1919–1978), reżyserki teatralnej, nauczycielki, twórczyni                                              

i dyrektorki Teatru Muzycznego w Gdyni, który od 1992 nosi jej imię; 

animatorki życia kulturalnego w Dziedzicach w latach 1945–1954.  

17.12 – 65. rocznica śmierci Marcina Mroza (1892–1958), strażnika 

granicznego ze Złatnej, dwukrotnego uciekiniera z rosyjskiej niewoli, w czasie  

I wojny światowej – z Syberii przez Mandżurię i Chiny do odrodzonej Polski,                  

a podczas II wojny światowej – z transportu spod Rawy Ruskiej.  

18.12 – 115. rocznica urodzin Adama Hławiczki (1908–1995), duchownego 

luterańskiego urodzonego w Cieszynie, muzyka, absolwenta Wydziału Teologii 

Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego; zmarł w Wiśle.  

18.12 – 75. rocznica śmierci Pawła Bocka (1887–1948), nauczyciela, działacza 

społeczno-kulturalnego związanego z Macierzą Szkolną w Cieszynie; członka 

redakcji „Zarania Śląskiego”; w okresie II wojny światowej uczestnika  

polskiego ruchu oporu na Zaolziu. 
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19.12 – 105. rocznica śmierci Gustawa Josephy'ego (1855–1918), 

austriackiego przedsiębiorcy, radnego bielskiego, posła na Sejm Krajowy                        

w Opawie, honorowego obywatela Bielska i Białej; urodził się i zmarł                             

w Bielsku.  

20.12 – 60. rocznica śmierci Gustawa Morcinka (1891–1963), pisarza 

związanego ze Śląskiem, nauczyciela, działacza społecznego. Urodził się                         

w Karwinie na Śląsku Cieszyńskim. Uczęszczał do Polskiego Seminarium 

Nauczycielskiego w Białej, pracował jako nauczyciel w Skoczowie. 

22.12 – 100. rocznica urodzin Tadeusza Kotuli (1923–2007), urodzonego               

w Cieszynie twórcy polskiej szkoły historii starożytnej, wieloletniego profesora 

Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Śląskiego.  

23.12 – 40. rocznica śmierci Karola Badury (1907–1983), malarza i poety 

urodzonego w Aleksandrowicach (obecnie dzielnicy Bielska-Białej), ucznia 

Gustawa Morcinka, absolwenta Seminarium Nauczycielskiego w Białej.  

24.12 – 65. rocznica śmierci Wilhelma Kasperlika (1873–1958), księdza, 

twórcy administracji kościelnej na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim, 

wikariusza generalnego diecezji katowickiej oraz wikariusza generalnego                      

dla Śląska Cieszyńskiego; urodził się w Zarzeczu, zmarł w Cieszynie. 

29.12 – 45. rocznica śmierci Władysława Nehrebeckiego (1923–1978), 

reżysera, scenografa, scenarzysty filmowego, współzałożyciela Studia Filmów 

Rysunkowych w Bielsku-Białej, twórcy filmów rysunkowych, m.in. Stefek 

Burczymucha, O małej Kasi i dużym wilku, serialu o Bolku i Lolku.  

30.12 – 90. rocznica urodzin Eugeniusza Kopcia (1933–1984), historyka 

Śląska, nauczyciela, pracownika Śląskiego Instytutu Naukowego i Uniwersytetu 

Śląskiego; autora m.in. Włókniarze bielsko-bialskiego okręgu przemysłowego               

w dobie wielkiego kryzysu…, Szkice z przeszłości Czechowic-Dziedzic. 

 

  

             INNE ROCZNICE REGIONALNE  

 

580 lat temu (1443) rozpoczęto budowę kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja 

w Bielsku, obecnej katedry.  
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475 lat temu (1548) powstał cech sukienników w Bielsku, grupując mistrzów 

przybyłych z Dolnego Śląska i innych krajów niemieckich; nadany wówczas 

przywilej określił również markę wyrobów sukienniczych, oznaczając je marką 

ochronną B.S. Bielskie Sukna. 

  

410 lat temu (1613) Biała została wydzielona z Lipnika jako samodzielna gmina 

z samorządem.  

300 lat temu (1723) Biała uzyskała prawa miejskie.  

300 lat temu (1723) w Białej wytyczono rynek (obecnie plac Wojska 

Polskiego).  

290 lat temu (1733) urodził się Franciszek de Paula Sułkowski (1733–1812) 

właściciel państwa bielskiego; walczył w oddziałach konfederacji barskiej.  

270 lat temu (1753) miał miejsce pożar Dolnego Przedmieścia i zamku książąt 

Sułkowskich.  

240 lat temu (1783) w Białej (obecnie przy ul. Piłsudskiego) powstał cmentarz 

ewangelicki; w latach 1945–1948 komuniści zdewastowali 75 procent grobów           

z napisami w języku niemieckim.  

235 lat temu (1788) zakończono budowę kościoła Ewangelicko-Augsburski pw. 

Marcina Lutra w Białej.  

  

230 lat temu (1893) na Żywieckim Przedmieściu powstała trzecia w granicach 

dzisiejszej Polski elektrownia.  

  

210 lat temu (1813) miała miejsce katastrofalna w skutkach wielka powódź,              

w wyniku której miasto Bielsko zostało zalane.   

  

210 lat temu (1813) powstał pierwszy bielski teatr – zamkowy Hochfurstliches 

Theater prowadzony pod dyrekcją F. Frankiego; spłonął w czasie pożaru miasta 

w 1836.  

190 lat temu (1833) na terenie ofiarowanym przez mydlarza Gotliba Klimkego 

na tzw. Bielskim Syjonie założono cmentarz ewangelicki.  

185 lat temu (1838) w Węgierskiej Górce powstała huta żelaza, późniejsza 

odlewnia żeliwa.  

175 lat temu (1848) nastąpiło zniesienie prawa de non tolerandis Judeis                                 

w Białej na powrót zaczęła się osiedlać ludność żydowska.  
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155 lat temu (1868) powstało Robotnicze Stowarzyszenie Oświatowe Harmonia, 

które przeobraziło się w namiastkę partii socjalistycznej.  

155 lat temu (1868) notariusz Edward Stiasny założył Czytelnię Polską – 

pierwszą bibliotekę publiczną w Białej. Czytelnia Polska zajmowała się 

promowaniem kultury polskiej oraz krzewieniem polskiej świadomości 

narodowej wśród miejscowej ludności.  

  

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 (1883) w Bielsku podłączono pierwszą linię telefoniczną.  

 

135 lat temu (1888) powstała Kolej Miast Śląskich i Galicyjskich – łącząca 

Frydek, Cieszyn, Bielsko, Białą, Wadowice i Kalwarię.  

130 lat temu (1893) Bielsko zostało podłączone do sieci elektrycznej.  

  

130 lat temu (1893) na Żywieckim Przedmieściu powstała trzecia w granicach 

dzisiejszej Polski elektrownia. 

  

130 lat temu (1893) wybudowano Hotel Cesarski (obecnie Hotel Prezydent).  

130 lat temu (1893) działalność rozpoczęła niemiecka organizacja turystyki 

górskiej Beskidenverein (Beskiden-Verein, Beskiden Verein); pol. Towarzystwo 

Beskidzkie – prowadziło szeroko zakrojoną działalność na rzecz propagowania 

turystyki masowej; działało oficjalnie do 1945.  

125 lat temu (1898) Towarzystwo Szkoły Ludowej powołało polską szkołę 

ludową w Białej.   

125 lat temu (1898) zostaje oddany do użytku budynek poczty głównej                      

w Bielsku.  

115 lat temu (1908) powstało pierwsze gimnazjum, obecnie Liceum  

Ogólnokształcące im. Adama Asnyka.  

115 lat temu (1908) Maria Konopnicka napisała w Cieszynie Rotę, do której 

muzykę napisał Feliks Nowowiejski.  

110 lat temu (1913) zakończono budowę Kinoteatru Miejskiego w Białej.   
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105 lat temu (1918) rozpoczęto intensywną akcję polonizacyjną – usunięto 

niemieckie napisy i zlikwidowano niemieckie szkolnictwo, wprowadzano polski 

język urzędowy.  

105 lat temu (1918) ks. Józef Londzin razem z Janem Michejdą, 

reprezentującym polskich ewangelików oraz socjalistą Tadeuszem Regerem 

stanęli na czele Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego.  

100 lat temu (1923) w Żywcu powstało Żeńskie Seminarium Nauczycielskie.  

100 lat temu (1923) doszło do ograniczenia rozwoju niemieckiego szkolnictwa 

na rzecz polskiego oraz wprowadzenia na mocy ustawy Sejmu Śląskiego języka 

polskiego jako języka urzędowego.  

95 lat temu (1928) na placu Blichowym (obecnie ul. Partyzantów) wzniesiony 

został pomnik Gabriela Narutowicza – był to jedyny w Polsce pomnik 

pierwszego prezydenta Polski, jego budowę można uznać za demonstrację 

polskości wymierzoną w miejscową ludność niemiecką; zburzony w 1939. 

95 lat temu (1928) w Bielsku powstał nowy gmach Straży Pożarnej wg projektu 

Alfreda Wiedermanna i Antoniego Müllera.   

95 lat temu (1928) rozpoczęto budowę w Międzybrodziu Bialskim zapory na 

Sole, która tworzy Jezioro Międzybrodzkie (budowę ukończono w 1937).  

85 lat temu (1938) Aleksandrowice włączono w granice administracyjne miasta.  

85 lat temu (1938) w Parku Miejskim w Bielsku zbudowano w wieżę 

spadochronową (dziś Park Słowackiego).  

75 lat temu (1948) powstał Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Bielsku-Białej.  

75 lat temu (1948) przy aleksandrowickim lotnisku powstał Szybowcowy  

Zakład Doświadczalny (wcześniej Instytut Szybowcowy), który w okresie PRL-

u stał się głównym producentem szybowców w kraju.  

75 lat temu (1948) utworzono Miejską Bibliotekę Publiczną w Bielsku.  

75 lat temu (1948) w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej powstał 

pierwszy film Czy to był sen? w reżyserii Zdzisława Lachura.  

70 lat temu (1953) powstała kolejka gondolowa na Szyndzielnię.   

70 lat temu (1953) ustanowiono w Bielsku-Białej pierwszy rezerwat przyrody 

Stok Szyndzielni.  
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60 lat temu (1963) odbył się Pierwszy Tydzień Kultury Beskidzkiej w Bielsku-

Białej.  

55 lat temu (1968) włączono Mikuszowice i Kamienicę do granic miasta.  

55 lat temu (w marcu 1968) na placu Mickiewicza doszło do młodzieżowej 

demonstracji z udziałem kilku tysięcy licealistów przeciw władzy ludowej;               

ta uczniowska manifestacja dla wielu z nich skończyła się więzieniem bądź 

wyrzuceniem ze szkoły.  

50 lat temu (1973) przyłączono do miasta gminę podmiejską Straconkę.  

45 lat temu (1978) zakończono budowę dzielnicy leczniczo-rehabilitacyjnej 

Ustroń-Zawodzie według projektu Henryka Buszki i Tadeusza Szewczyka.  

35 lat temu (1988) Jacek Bożek wraz ze współpracownikami założył w Bielsku-

Białej Klub Gaja, organizację na rzecz ochrony środowiska.  

30 lat temu (1993) powstała pierwsza prywatna uczelnia w Bielsku-Białej – 

Bielska Szkoła Biznesu, przekształcona trzy lata później w Bielską Wyższą 

Szkołę Biznesu i Informatyki im. J. Tyszkiewicza.   

 

25 lat temu (1998) zlikwidowano województwo bielskie (funkcjonujące od 

1975), które podzielono pomiędzy woj. śląskie i małopolskie; miasto Bielsko-

Biała zostało powiatem grodzkim w granicach woj. śląskiego.  

  

25 lat temu (1998) w Bielsku-Białej Dariusz Paczkowski utworzył grupę 

artystyczną Trzecia Fala.  

20 lat temu (2003) w Nitrze na Słowacji swój pierwszy złoty medal mistrza 

świata zdobył najlepszy szybownik globu XXI wieku, członek Aeroklubu 

Bielsko-Bialskiego Sebastian Kawa.   

15 lat temu (2008) Narodowy Bank Polski wydał okolicznościową monetę                             

z serii 32 historyczne miasta Polski o nominale 2 zł, na rewersie której               

znalazł się wizerunek bielskiego ratusza.  

15 lat temu (2008) w Kaniowie powstał Park Technologiczny Przemysłu 

Lotniczego, składający się z lotniska Kaniów, hangarów, stacji paliw, a także 

hal produkcyjnych, w których produkowane są szybowce, awionetki i samoloty 

ultralekkie.  

 


