
KALENDARZ ROCZNIC I WYDARZEŃ 2014 

 

Rok 2014 został ogłoszony rokiem Oskara Kolberga 

 

STYCZEŃ 

 

1.01          Światowy Dzień Pokoju 

 

(135) 1.01.1879 – urodziła się Mieczysława Ćwiklińska, wybitna polska  

aktorka (zm. 28.07.1972)  

 

(105) 1.01.1909 – urodził się Zbigniew Uniłowski, powieściopisarz, nowelista, autor 

Wspólnego pokoju (zm. 12.11.1937) 

 

(95)  1.01.1919 – urodził się Jerome David Salinger, prozaik amerykański 

(zm. 27.01.2010) 

 

(85) 1.01.1929 – urodził się Zbigniew Nienacki  prozaik, autor utworów dla młodzieży (zm. 

28.09.1994) 

 

(75) 3.01.1939 – urodziła się Joanna Papuzińska, pisarka, autorka utworów dla dzieci, 

podręczników i słuchowisk 

 

(10)    4.01.2004 – zmarła Dorota Terakowska, pisarka, dziennikarka  

(ur. 30.07.1938) 

 

(130) 8.01.1884 – urodził się Kornel Makuszyński, pisarz, humorysta, autor popularnych 

książek dla dzieci i młodzieży (zm. 31.07.1953) 

 

(120) 8.01.1894 – urodził się św. Maksymilian Maria Kolbe (zm. 14.08.1941) 

 

(240) 9.01.1774 – zmarł Józef Andrzej Załuski, bibliograf, poeta, wydawca, mecenas nauki, 

współzałożyciel Biblioteki Załuskich (ur. 12.08.1702) 

 

(80) 14.01.1934 – urodził się Marek Hłasko, prozaik (zm. 14.06.1969) 

 

(15) 14.01.1999 – zmarł Jerzy Grotowski, reżyser, teoretyk teatru (ur. 11.08.1933) 

 

(145) 15.01.1869 – urodził się Stanisław Wyspiański, dramaturg, poeta, reformator teatru, 

malarz, wybitny przedstawiciel Młodej Polski (zm. 28.11.1907) 

 

 (10)    17.01.2004 – zmarł Czesław Niemen, (właśc. Wydrzycki), piosenkarz, kompozytor    

(ur. 16.02.1939) 

 

(205) 19.01.1809 – urodził się Edgar Allan Poe, amerykański poeta, nowelista, prekursor 

fantastyki w literaturze (zm. 7.10.1849) 

 

(175) 19.01.1839 – urodził się Paul Cézanne, malarz francuski (zm. 22.10.1906) 



 

 21.01  Dzień Babci 

 

 (95) 21.01.1919 – w Siennowie k. Przeworska urodziła się Stanisława Fleszarowa-Muskat, 

powieściopisarka (zm. 1.10.1989) 

 

(55) 21.01.1959 – zmarł Stanisław Młodożeniec, poeta – futurysta (ur. 31.01.1895) 

 

 22.01  Dzień Dziadka 

 

(165) 22.01.1849 – urodził się August Strindberg, wybitny dramaturg i prozaik szwedzki (zm. 

14.05.1912) 

 

(80) 24.01.1934 – urodził się Stanisław Grochowiak, poeta, dramaturg, prozaik (zm. 2.09.1976) 

 

(145) 25.01.1869 – urodził się bł. Jan Balicki, ksiądz, rektor przemyskiego seminarium 

duchownego w latach 1928 – 1934, beatyfikowany w 2002 r.     (zm. 15.03.1948) 

 

(50) 26.01.1964 – zmarł Xawery Dunikowski, rzeźbiarz, autor Głów wawelskich (ur. 

24.11.1875) 

 

(15)  27.01.1999 – zmarł Jerzy Turowicz, publicysta, wieloletni redaktor naczelny Tygodnika 

Powszechnego  (ur. 10.12.1912) 

 

(60) 28.01.1954 – zmarł Eugeniusz Romer, geograf, twórca nowoczesnej kartografii polskiej 

(ur. 3.02.1871) 

 

(105) 29.01.1909 – urodziła się Hanna Zdzitowiecka, autorka książek dla dzieci, 

współpracowniczka czasopism dziecięcych i młodzieżowych (zm. 25.04.1973) 

 

 

LUTY 

 

(95)  2.02.1919 – urodził się Zbigniew Lengren, grafik, rysownik, ilustrator, karykaturzysta  

(zm. 1.10.2003) 

 

 (115) 3.02.1899 – zmarł Juliusz Kossak, malarz, batalista, świetny ilustrator  (ur. 15.12.1824) 

 

(90) 3.02.1924 – urodził się Andrzej Szczypiorski, prozaik (zm. 16.05.2000) 

 

(450) 6.02.1564 – urodził się Christopher Marlowe, angielski dramaturg i poeta epoki 

elżbietańskiej (zm. 30.05.1593) 

 

(25) 6.02.1989 – początek obrad „okrągłego stołu” 

 

(105) 7.02.1909 – urodziła się Anna Świrszczyńska, poetka, prozaiczka, autorka książek dla 

dzieci  (zm. 30.09.1984) 

 



(20) 7.02.1994 – zmarł Witold Lutosławski, wybitny kompozytor i dyrygent   (ur. 25.05.1913) 

 

(105) 8.02.1909 – zginął w górach Mieczysław Karłowicz, kompozytor, taternik                           

(ur. 11.12.1876) 

 

(30) 12.02.1984 – zmarł Julio Cortázar, pisarz argentyński (ur. 26.08.1914) 

 

(45) 13.02.1969 – zmarł Kazimierz Wierzyński, poeta (ur. 27.08.1894) 

 

 14.02  Walentynki – Dzień Zakochanych 

 

(95) 14.02.1919 – zmarł Wiktor Gomulicki, poeta, prozaik, varsavianista, autor Wspomnień 

niebieskiego mundurka (ur. 17.10.1848) 

 

(95) 16.02.1919 – urodziła się Natalia Rolleczek, prozaiczka, autorka książek dla młodzieży 

 

         17.02             Światowy Dzień Kota 

 

(450) 18.02.1564 – zmarł Michał Anioł – Michelangelo Buonarroti, włoski rzeźbiarz, malarz, 

architekt i poeta, wielki artysta renesansu (ur. 6.03.1475) 

 

(120) 20.02.1894 – urodził się Jarosław Iwaszkiewicz, poeta, prozaik, dramaturg, eseista                  

(zm. 2.03.1980) 

 

(75)  20.02.1939 – urodził się Ryszard Marek Groński, pisarz, satyryk, autor książek dla dzieci 

 

(30) 21.02.1984 – zmarł Michał Szołochow, rosyjski pisarz, laureat Nagrody Nobla w 1965 r. 

(ur. 24.05.1905) 

 

(200) 22.02.1814 – urodził się Oskar Kolberg, etnograf, folklorysta, kompozytor 

(zm.3.06.1890) 

 

(90) 22.02.1924 – urodziła się Maria Ziółkowska, pisarka, autorka książek dla dzieci                  

i młodzieży  (zm. 11.09.2012) 

 

(155) 23.02.1859 – zmarł Zygmunt Krasiński, poeta romantyczny, autor dramatów i powieści 

(ur. 19.02.1812) 

 

(115) 23.02.1899 – urodził się Erich Kästner, pisarz niemiecki, autor książek dla dzieci                  

(zm. 27.07.1974) 

 

(20) 23.02.1994 – zmarł Zbigniew Bieńkowski, poeta, eseista, krytyk literacki (ur. 31.08.1913) 

 

(110) 27.02.1904 – urodził się Jalu Kurek, awangardowy poeta i prozaik (Grypa szaleje w 

Naprawie) (zm. 10.11.1983) 

 

 

 



MARZEC 

 

(105) 6.03.1909 – urodził się Stanisław Jerzy Lec, poeta, satyryk, aforysta, autor Myśli 

nieuczesanych, tłumacz (zm. 7.05.1966) 

 

(75) 6.03.1939 – zmarł Jan Gwalbert Pawlikowski, badacz literatury, publicysta, pionier 

ochrony przyrody i taternictwa (ur. 18.03.1860 w Medyce) 

 

(175) 7.03.1839 – urodził się Adolf Dygasiński, pisarz – naturalista, pedagog    (zm. 3.06.1902) 

 

(105) 7.03.1909 – urodził się Ryszard Siwiec, Przemyślanin, w proteście przeciw 

wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji dokonał samopodpalenia na 

Stadionie 10-lecia w Warszawie   (zm. 12.09.1968) 

 

(45) 7.03.1969 – zmarła Anna Kowalska, powieściopisarka i nowelistka   (ur. 26.04.1903) 

 

 8.03      Międzynarodowy Dzień Kobiet 

 

(200) 9.03.1814 – urodził się Taras Szewczenko, wybitny ukraiński poeta i malarz                         

(zm. 10.03.1861) 

 

(15) 5.03.1999 – przystąpienie Polski do NATO 

 

(115) 13.03.1899 – urodził się Jan Lechoń (właśc. Leszek Serafinowicz), poeta (zm. 8.06.1956) 

 

(135) 14.03.1879 – urodził się Albert Einstein, fizyk niemiecki, twórca teorii względności, 

laureat Nagrody Nobla w 1921 r. (zm. 18.04.1955) 

 

(145) 19.03.1869 – urodził się Józef Mehoffer, malarz epoki Młodej Polski  (zm. 8.07.1946) 

 

(105) 19.03.1909 – urodził się Józef Łobodowski, poeta, prozaik, tłumacz     (zm. 18.04.1988) 

 

 21.03         Międzynarodowy Dzień Poezji 

 

          22.03  Światowy Dzień Wody 

 

(190) 23.03.1824 – urodził się Teodor Tomasz Jeż (właśc. Zygmunt Miłkowski), 

powieściopisarz, publicysta, działacz niepodległościowy (zm. 11.01.1915) 

 

(220) 24.03.1794 – przysięga Tadeusza Kościuszki na krakowskim Rynku – początek 

powstania kościuszkowskiego 

 

(60) 25.03.1954 – zmarł Leon Schiller. reżyser, pedagog, jedna z najwybitniejszych postaci 

polskiego teatru XX w. (ur. 14.03.1887) 

 

 27.03  Międzynarodowy Dzień Teatru 

 

(100) 28.03.1914 – urodził się Bohumil Hrabal, wybitny czeski prozaik  (zm. 3.02.1997) 



 

(90) 28.03.1924 – zmarł w Przemyślu św. Józef Sebastian Pelczar, biskup, kanonizowany 

w 2003 r. (ur. 17.01.1842) 

 

(50) 28.03.1964 – rozpoczęła pracę pierwsza linia produkcyjna Zakładu Płyt Pilśniowych 

w Przemyślu 

 

(20) 28.03.1994 – zmarł Eugène Ionesco, wybitny dramaturg francuski pochodzenia 

rumuńskiego (ur. 26.11.1912) 

 

(170) 30.03.1844 – urodził się Paul Verlaine, poeta, czołowy przedstawiciel symbolizmu            

(zm. 8.01.1896) 

 

KWIECIEŃ 

 

(205) 1.04.1809 – urodził się Mikołaj Gogol, pisarz rosyjski, autor powieści, nowel i dramatów 

(zm. 4.03.1852) 

 

 2.04  Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 

 

(65) 4.04.1949 – utworzono Pakt Północnoatlantycki – NATO 

 

(100) 6.04.1914 – zmarł Józef Chełmoński, malarz (ur. 7.11.1849) 

 

 7.04  Światowy Dzień Zdrowia 

 

 7.04  Dzień Pamięci o Holokauście 

 

(130) 7.04.1884 – urodził się Bronisław Malinowski, etnolog, socjolog, antropolog społeczny    

i teoretyk kultury (zm. 16.05.1942) 

 

(105) 8.04.1909 – zmarła Helena Modrzejewska, największa polska aktorka   (ur. 12.10.1840) 

 

(85) 8.04.1929 – urodził się Jacques Brel, francuski pieśniarz, kompozytor, aktor, reżyser 

filmowy pochodzenia belgijskiego (zm. 29.10.1978) 

 

(115) 10.04.1899 – urodziła się Ewa Szelburg-Zarembina, autorka dramatów i popularnych 

książek dla dzieci, inicjatorka budowy Centrum Zdrowia Dziecka     (zm. 28.09.1986) 

 

 11.04 Dzień Radia 

 

(255) 14.04.1759 – zmarł Georg Friedrich Haendel, wybitny niemiecki kompozytor barokowy, 

twórca wielkich oratoriów i oper (ur. 23.02.1685) 

 

(85) 15.04.1929 – urodził się Maciej Kuczyński, prozaik, reportażysta, taternik, autor utworów 

dla dzieci 

 



(125) 16.04.1889 – urodził się Charles Chaplin, angielski aktor filmowy i reżyser, mistrz 

komedii (zm. 25.12.1977) 

 

(170) 16.04.1844 – urodził się Anatol France, powieściopisarz francuski, laureat literackiej 

Nagrody Nobla w 1921 r. (zm. 12.10.1924) 

 

 18.04 Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 

 

(160) 18.04.1854 – zmarł Józef Elsner, kompozytor, pedagog, organizator życia muzycznego, 

nauczyciel Fryderyka Chopina (ur. 1.06.1769) 

 

(190) 19.04.1824 – zmarł George Byron, poeta angielski, jeden z czołowych twórców 

europejskiego romantyzmu (ur. 22.01.1788) 

 

(315) 21.04.1699 – zmarł Jean Baptiste Racine, francuski poeta i dramaturg, jeden   z głównych 

przedstawicieli francuskiego klasycyzmu (ur. 21.12.1639) 

 

 22.04  Dzień Ziemi 

 

(90) 22.04.1924 – zmarła Edith Nesbit, angielska poetka i autorka książek dla dzieci                   

(ur. 15.08.1858) 

 

 23.04  Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

 

(450) 23.04.1564 – urodził się William Szekspir, angielski poeta i aktor, najwybitniejszy 

dramaturg wszechczasów (zm. 23.04.1616) 

 

(110) 28.04.1904 – urodził się Jan Sztaudynger, poeta i satyryk, autor popularnych fraszek  

(zm. 12.09.1970) 

 

(80) 28.04.1934 – prezydent Ignacy Mościcki dokonał uroczystego otwarcia portu lotniczego 

na Okęciu 

 

 29.04  Międzynarodowy Dzień Teatru 

 

(30) 29.04.1984 – zmarł Karol Estreicher jr, historyk sztuki, bibliograf, profesor UJ               

(ur. 4.03.1906) 

 

MAJ 

 

   1.05  Święto Pracy - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy 

 

(110) 1.05.1904 – zmarł Antonin Dvořák, czeski kompozytor, twórca oper i symfonii                       

(ur. 8.09.1841) 

 

(10)   1.05.2004   –  przyjęcie Polski do Unii Europejskiej 

 

          2.05  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 



 

  2.05  Dzień Polonii i Polaków za granicą 

 

(495) 2.05.1519 – zmarł Leonardo da Vinci, włoski malarz i teoretyk sztuki, rzeźbiarz, 

architekt, przyrodnik i filozof, jeden z czołowych artystów i myślicieli renesansu                            

(ur. 15.04.1452) 

 

(135) 2.05.1879 – urodziła się Helena Radlińska, pedagog, historyk oświaty, organizator                   

i teoretyk bibliotekarstwa, badacz czytelnictwa (zm. 10.10.1954) 

 

 3.05  Święto Konstytucji 3 Maja  

 

(30) 4.05.1984 – Muzeum Okręgowe w Przemyślu za zgodą ministra kultury i sztuki 

powróciło do historycznej nazwy – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 

 

(385) 5.05.1629 – zmarł Szymon Szymonowic, poeta, humanista, organizator Akademii 

Zamojskiej, twórca polskiej sielanki (ur. 24.10.1558) 

 

(195) 5.05.1819 – urodził się Stanisław Moniuszko, kompozytor, twórca polskiej opery 

narodowej (zm. 4.06.1872) 

 

(110) 5.05.1904 – zmarł Mór Jókai, węgierski pisarz, autor powieści historycznych                             

i obyczajowych (ur. 18.02.1825) 

 

(65) 6.05.1949 – zmarł Maurice Maeterlinck, belgijski poeta, dramaturg i eseista, laureat 

Nagrody Nobla w 1911 r. (ur. 29.08.1862) 

 

 8.05  Dzień Zwycięstwa  

 

 8.05  Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

 

 8.05  Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża 

 

(25) 8.05.1989 – ukazał się pierwszy numer Gazety Wyborczej  

 

 9.05  Święto Unii Europejskiej  

 

(140) 10.05.1874 – w Przemyślu urodził się Mojżesz Schorr, rabin, historyk, wybitny 

orientalista  (zm. 8.07.1941) 

 

(650) 12.05.1364 – założono Akademię Krakowską, obecny Uniwersytet Jagielloński 

 

(90) 16.05.1924 – urodził się Tadeusz Kubiak, poeta, satyryk, autor książek dla dzieci                 

(zm. 3.06.1979) 

 

(30) 17.05.1984 – zmarł Irvin Shaw, amerykański powieściopisarz i nowelista  (ur. 27.02.1913) 

 

 18.05  Międzynarodowy Dzień Muzeów 



 

(70) 18.05.1944 – zdobycie Monte Cassino przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego 

 

(215) 20.05.1799 – urodził się Honoré de Balzac, wybitny powieściopisarz francuski                     

(zm. 18.08.1850) 

 

(95) 20.05.1919 – urodził się Gustaw Herling-Grudziński, pisarz, eseista, krytyk literacki              

(zm. 4.07.2000) 

 

(35) 20.05.1979 – zmarł Eugeniusz Paukszta, prozaik, publicysta, autor powieści dla młodzieży 

(ur. 9.08.1916) 

 

(155) 22.05.1859 - urodził się Sir Arthur Conan Doyle, pisarz brytyjski, twórca postaci 

Sherlocka Holmesa (zm. 7.07.1930) 

 

(75) 24.05.1939 – zmarł Aleksander Brückner, historyk kultury i literatury, filolog, slawista    

(ur. 29.01.1856) 

 

 26.05  Dzień Matki 

 

(100) 27.05.1914 – urodził się Bohdan Arct, prozaik, popularyzator problematyki i wiedzy 

lotniczej (zm. 11.05.1973) 

 

 29.05 Dzień Działacza Kultury 

 

(15)  29.05.1999 – zmarła Danuta Wawiłow, poetka, autorka książek dla dzieci (ur. 14.02.1942) 

  

(205) 31.05.1809 – zmarł Joseph Haydn, kompozytor austriacki (ur. 31.03.1732) 

 

 

CZERWIEC 

 

 1.06  Międzynarodowy Dzień Dziecka 

 

(90) 3.06.1924 – zmarł Franz Kafka, wybitny prozaik austriacki (ur. 3.07.1883) 

 

(75) 4.06.1939 – urodził się Ireneusz Iredyński, dramatopisarz, prozaik, poeta  (zm. 9.12.1985) 

 

(25) 4.06.1989 – odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski, częściowo wolne wybory, 

które przyniosły wielkie zwycięstwo opozycji 

 

(215) 6.06.1799 – urodził się Aleksander Puszkin, wybitny rosyjski poeta romantyczny, 

prozaik, dramaturg (zm. 10.02.1837) 

 

(35) 6.06.1979 – zmarł Kazimierz Opaliński, aktor, w młodości grywał również w teatrze 

Fredreum (ur. w Przemyślu 22.02.1890) 

 



(30) 7.06.1984 – zmarł Stanisław Pagaczewski, prozaik, autor utworów dla dzieci, m.in. cyklu 

o przygodach Baltazara Gąbki (ur. 9.07.1916) 

 

       8.06              Zielone Święta – Święto Ludowe 

 

(65) 10.06.1949 – zmarła Sigrid Undset, pisarka norweska, laureatka Nagrody Nobla w 1928 r. 

(ur. 20.05.1882) 

 

(45) 18.06.1969 – zmarł Jerzy Zawieyski, prozaik, dramaturg, eseista  (ur. 2.10.1902) 

 

(110) 22.06.1904 – urodził się Michał Choromański, prozaik, autor Zazdrości i medycyny, 

dramaturg (zm. 24.05.1972) 

 

         23.06  Dzień Ojca 

 

(125) 23.06.1889 – urodziła się Anna Achmatowa, wybitna poetka rosyjska  (zm. 5.03.1966) 

 

(100) 25.06.1914 – urodził się Janusz Minkiewicz, satyryk, tłumacz, autor książek dla dzieci 

(zm. 29.05.1981) 

 

          26.06              Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii 

 

(145) 27.06.1869 – urodził się Wacław Gąsiorowski, prozaik, autor powieści historycznych 

(zm. 30.10 1939) 

 

(35) 27.06.1979 – zmarł Antoni Gołubiew, prozaik, eseista, (ur. 25.02.1907) 

 

(95) 28.06.1919 – podpisanie Traktatu Wersalskiego kończące I wojnę światową 

 

(105) 29.06.1909 – w Przemyślu odbyło się pierwsze walne zebranie Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk 

 

 

LIPIEC 

 

        1.07  Światowy Dzień Architektury 

 

        1.07            Światowy Dzień Psa 

 

(210) 4.07.1804 – urodził się Nathaniel Hawthorne, amerykański pisarz, autor książek dla 

dzieci (O królu Midasie) (zm. 19.05.1864) 

 

(160) 4.07.1854 – urodził się Józef Styfi, drukarz i wydawca (zmarł w Przemyślu 

29.07.1929) 

 

(110) 4.07.1904 – w Przemyślu urodził się Artur Malawski, kompozytor, dyrygent, 

pedagog (zm. 26.12.1957) 

 



(85) 4.07.1929 – urodził się Konrad Swinarski, znakomity reżyser (zm. 4.07.1975) 

 

(80) 4.07.1934 – zmarła Maria Skłodowska-Curie, wybitna uczona w dziedzinie chemii i fizyki, 

dwukrotna laureatka Nagrody Nobla w 1903 i 1911 r. (ur.7.11.1867) 

 

(125) 5.07.1889 – urodził się Jean Cocteau, francuski pisarz, malarz, scenarzysta, reżyser 

filmowy (zm. 11.10.1963) 

 

(40) 5.07.1974 – w Przemyślu zmarł Stanisław Jurek, językoznawca, współpracownik 

TPN, działacz Towarzystwa „Fredreum” (ur. 24.03.1890) 

 

(85) 9.07.1929 – zmarł Julian Fałat, malarz, pedagog (ur. 30.07.1853) 

 

(45) 10.07.1969 – zmarł Roman Pisarski, pisarz, autor książek dla dzieci  (ur. 9.07.1916) 

 

(110) 12.07.1904 – urodził się Pablo Neruda, poeta chilijski, laureat Nagrody Nobla w 1971 r. 

(zm. 23.09.1973) 

 

(120) 13.07.1894 – urodził się Izaak Babel, pisarz rosyjski (zm. 27.01.1940) 

 

(225) 14.07.1789 – zburzenie paryskiej Bastylii – początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej 

 

(110) 14.07.1904 – urodził się Isaac Bashevis Singer, urodzony i wychowany w Polsce pisarz 

amerykański tworzący w jidisz, laureat Nagrody Nobla w 1978 r.   (zm. 24.07.1991) 

 

(160) 15.07.1854 – urodził się Jacek Malczewski, czołowy malarz epoki Młodej Polski           

(zm. 8.10.1929) 

 

(110) 15.07.1904 – zmarł Antoni Czechow, wybitny rosyjski dramaturg i prozaik                   

(ur. 29.01.1860) 

 

(25) 15.07.1989 – zmarła Maria Kuncewiczowa, pisarka (ur. 30.10.1899) 

 

(5)   17.07.2009 – zmarł Leszek Kołakowski, filozof, eseista, pisarz, autor bajek                            

(ur. 23.10.1927) 

 

(40) 19.07.1974 – w przemyskich Zakładach Wyrobów Powlekanych „Sanwil” z taśm 

produkcyjnych zeszły pierwsze metry tkaniny „flanil” 

 

(110) 20.07.1904 – urodziła się Hanna Ożogowska, pisarka, pedagog, red. nacz. Płomyka, 

autorka licznych utworów dla dzieci i młodzieży (zm. 26.04.1995) 

 

(115) 21.07.1899 – urodził się Ernest Hemingway, pisarz amerykański, laureat Nagrody Nobla 

w 1954 r. (zm. 2.07.1961) 

 

(45) 21.07.1969 – amerykański kosmonauta Neil Armstrong jako pierwszy człowiek stanął na 

Księżycu 

 



(185) 23.07.1829 – zmarł Wojciech Bogusławski, aktor, reżyser, dramaturg, wielki twórca 

polskiego teatru (ur. 9.04.1757) 

 

(85)  24.07.1929 – urodził się Janusz Grabiański, grafik, wybitny ilustrator książek dla dzieci 

(zm. 20.10.1976) 

 

(35) 24.07.1979 – zmarł Edward Stachura, prozaik, poeta, tłumacz (ur. 18.08.1937) 

 

(45) 24.07.1969 – zmarł Witold Gombrowicz, prozaik, nowelista, dramaturg, autor dzienników 

(ur. 4.08.1904) 

 

(40)  26.07.1974 – zmarł Jan Żabiński, zoolog, autor licznych książek o zwierzętach                       

(ur. 8.02.1897) 

 

(190) 28.07.1824 – urodził się Aleksander Dumas – syn, francuski dramaturg i powieściopisarz 

(Dama kameliowa) (zm. 27.11.1895) 

 

(230) 30.07.1784 – zmarł Denis Diderot, francuski filozof, pisarz, redaktor Wielkiej 

Encyklopedii Francuskiej, czołowy przedstawiciel Oświecenia (ur. 5.10.1713) 

 

(70) 31.07.1944 – zginął Antoine de Saint-Exupéry, francuski pisarz i lotnik, autor Małego 

księcia (ur. 29.06.1900) 

 

 

SIERPIEŃ 

 

(70) 1.08.1944 – wybuchło powstanie warszawskie 

 

(180) 1.08.1834 – urodziła się Deotyma, (właśc. Jadwiga Łuszczewska), pisarka, poetka, 

autorka historycznych książek dla młodzieży (Panienka z okienka)      (zm. 23.09.1908) 

 

(105) 3.08.1909 – urodził się Stanisław Piętak, poeta, prozaik   (zm. 27.01.1964) 

 

(90) 3.08.1924 – zmarł Joseph Conrad (właśc. Józef Korzeniowski), wybitny angielski pisarz 

polskiego pochodzenia (ur. 3.12.1857) 

 

 (70) 4.08.1944 – zginął w powstaniu Krzysztof Kamil Baczyński, poeta    (ur. 22.01.1921) 

 

(150) 5.08.1864 – został stracony Romuald Traugutt, ostatni dyktator powstania styczniowego 

(ur. 16.01.1826) 

 

(110) 5.08.1904 – urodziła się Janina Broniewska, autorka książek dla dzieci i młodzieży               

(zm. 17.02.1981) 

 

(70) 8.08.1944 – zmarł Juliusz Kaden-Bandrowski, pisarz, publicysta, żołnierz – legionista           

(ur. 24.02.1885) 

 



(100) 9.08.1914 – urodziła się Tove Jansson, fińska pisarka i malarka, autorka cyklu książek           

o Muminkach (zm. 27.06.2001) 

 

(110) 11.08.1904 – urodziła się Hanka Ordonówna, pieśniarka, aktorka, największa gwiazda 

przedwojennych rewii i kabaretów (zm. 2.09.1950) 

 

(75)  13.08.1934 – urodził się Antoni Kunysz, historyk, archeolog, muzealnik 

(zmarł w Przemyślu 4.09.1991) 

 

 15.08    Święto Wojska Polskiego 

 

(95) 16.08.1919 – wybuch I powstania śląskiego 

 

(70) 16.08.1944 – zginął w powstaniu Tadeusz Gajcy, poeta (ur. 8.02.1922) 

 

(105) 19.08.1909 – urodził się Jerzy Andrzejewski, pisarz, publicysta, scenarzysta                        

(zm. 19.04.1983) 

 

(430) 22.08.1584 – zmarł Jan Kochanowski, poeta, najwybitniejszy pisarz polskiego Renesansu 

(ur. ok. 1530 r.) 

 

(40) 22.08.1974 – zmarł Eugeniusz Kwiatkowski, polityk, współtwórca Centralnego Okręgu 

Przemysłowego (ur. 30.12.1888) 

 

(115) 24.08.1899 – urodził się Jorge Luis Borges, pisarz argentyński (zm. 14.06.1986) 

 

(15)  24.08.1999 – zmarł Jerzy Harasymowicz, poeta (ur. 24.07.1923) 

 

(30) 25.08.1984 – zmarł Truman Capote, prozaik amerykański (ur. 30.09.1924) 

 

(35) 27.08.1979 – zmarł Mika Waltari, fiński pisarz, autor powieści historycznych (Egipcjanin 

Sinuhe) (ur. 19.09.1908) 

 

 28.08      Święto Lotnictwa Polskiego 

 

(265) 28.08.1749 – urodził się Johann Wolfgang Goethe, niemiecki poeta, prozaik   i myśliciel 

(zm. 22.03.1832) 

 

 

WRZESIEŃ 

 

(75) 1.09.1939 – agresja  Niemiec hitlerowskich na Polskę – początek II wojny światowej 

 

(55) 1.09.1959 – otwarcie Studium Nauczycielskiego w Przemyślu 

 

(30) 2.09.1984 – zmarł Mieczysław Gębarowicz, historyk sztuki (ur. w Jarosławiu 

17.12.1893) 

 



(205) 4.09.1809) – urodził się Juliusz Słowacki, poeta i dramaturg romantyczny 

(zm. 3.04.1849) 

 

(90) 4.09.1924 – urodził się Jerzy Ficowski, poeta, publicysta, znawca kultury romskiej                       

i żydowskiej (zm. 9.05.2006) 

 

(110) 6.09.1904 – urodziła się Maria Krüger, pisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży 

(zm. 13.08.1999) 

 

(75) 7-8.09.1939 – bombardowanie Przemyśla przez wojska niemieckie 

 

(445) 8.09. – 4.10. 1569 – zmarł Mikołaj Rej, poeta i prozaik epoki odrodzenia, zwany ojcem 

polskiej literatury (ur. 4.02.1505) 

 

(125) 8.09.1889 – Franciszek Józef I dokonał inspekcji przemyskich fortów 

 

(75) 9.09.1939 – zmarł Józef Czechowicz, poeta, prozaik, krytyk literacki    (ur. 15.03.1903) 

 

(40) 10.09.1974 – zmarł Melchior Wańkowicz, publicysta, autor powieści dokumentalnych       

i reportaży (ur. 10.01.1892) 

 

(120) 11.09.1894 – urodziła się Maria Kownacka, pisarka, autorka utworów dla dzieci                 

(zm. 27.02.1982) 

 

(25) 12.09.1989 – Sejm zatwierdził skład rządu Tadeusza Mazowieckiego – pierwszego 

niekomunistycznego rządu w powojennej historii Polski 

 

(120) 13.09.1894 – urodził się Julian Tuwim, poeta, satyryk, tłumacz, autor książek dla dzieci 

(zm. 27.12.1953) 

 

(225) 15.09.1789 – urodził się James Fenimore Cooper, pisarz amerykański, piewca okresu 

pionierskiego i walk o niepodległość Ameryki (zm. 14.09.1851) 

 

(65) 15.09.1949 – ukazał się pierwszy numer dziennika Nowiny Rzeszowskie 

 

17.09         Dzień Sybiraka 

 

(75) 17.09.1939 – wojska radzieckie w myśl wcześniejszych układów z Niemcami, wkroczyły 

na wschodzie ziemie polskie 

 

(75) 18.09.1939 – zmarł Stanisław Ignacy Witkiewicz – Witkacy, prozaik, dramaturg, malarz                 

i filozof (ur. 24.02.1885) 

 

(75) 20.09.1939 – zmarł Tadeusz Dołęga-Mostowicz – autor popularnych powieści 

obyczajowo-satyrycznych i sensacyjnych (ur. 10.08.1898) 

 

(75) 21.09.1939 – w oparciu o ustalenia paktu Ribbentrop – Mołotow, wojska niemieckie 

opuszczają prawobrzeżną część Przemyśla 



 

(75) 23.09.1939 – zmarł Zygmunt Freud, austriacki neurolog, psychiatra, twórca psychoanalizy 

(ur. 6.05.1856) 

 

(100) 26.09.1914 – początek pierwszego oblężenia twierdzy przemyskiej przez wojska 

rosyjskie (walki trwały do 9 października) 

 

 27.09         Światowy Dzień Turystyki 

 

(75) 27.09.1939 – powstała konspiracyjna organizacja „Służba Zwycięstwu Polsce” z gen. 

Michałem Karaszewiczem -Tokarzewskim na czele 

 

(75) 27.09.1939 - powstał konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego „Szare Szeregi” 

 

(75) 28.09.1939 – kapitulacja Warszawy 

 

(75) 28.09.1939 – Armia Czerwona wkroczyła do opuszczonej przez Niemców części 

Przemyśla. Granica państwowa została ustalona na Sanie, część prawobrzeżna  znalazła 

się pod okupacją sowiecką, a Zasanie pod niemiecką 

 

 

PAŹDZIERNIK 

  

1 – 31. 10   Miesiąc Dobroci dla Zwierząt 

 

1.10    Międzynarodowy Dzień Muzyki 

 

(145) 2.10.1869 – urodził się Mahatma Gandhi, hinduski polityk, filozof, moralista                       

(zm. 30.01.1948) 

 

(110) 2.10.1904 – urodził się Graham Greene, powieściopisarz angielski     (zm. 3.04.1991) 

 

(345) 4.10.1669 – zmarł Rembrandt van Rijn, holenderski malarz i grafik, jeden z największych 

twórców w dziejach sztuki (ur. 15.07.1606) 

 

(55) 4.10.1959 - zmarł Mieczysław Orłowicz, krajoznawca, organizator polskiej turystyki, 

autor wielu przewodników po Polsce (ur. 17.12.1881) 

 

(125) 6.10.1889 – urodziła się Maria Dąbrowska, pisarka (zm. 19.05.1965) 

 

(10)     6.10.2004 – zmarł Przemysław Bystrzycki, prozaik   (ur. w Przemyślu 23.05.1923) 

 

(235) 11.11.1779 – w walce o wolność Stanów Zjednoczonych w bitwie pod Savannah zginął 

Kazimierz Pułaski (ur. 4.03.1747) 

 

(105) 12.10.1909 – urodziła się Halina Rudnicka, pisarka, pedagog, autorka podręczników     

(zm. 21.04.1982) 

 



 14.10  Dzień Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela 

 

          14.10  Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia (w rocznicę I wydania Kubusia 

Puchatka w 1926 r.) 

 

(150) 14.10.1864 – urodził się Stefan Żeromski, jeden z czołowych pisarzy polskich I połowy 

XX wieku (zm. 20.11.1925) 

 

(200) 15.10.1814 – urodził się Michał Lermontow, rosyjski poeta romantyczny, prozaik               

(zm. 27.07.1841) 

 

(160) 15.10.1854 – urodził się Oskar Wilde, angielski powieściopisarz, poeta   i dramaturg  

(zm. 30.11.1900) 

 

(90)    15.10 1924  -  urodził się Jerzy Dunin Brzeziński, artysta malarz (zmarł                     

w Przemyślu 26.02.2006) 

 

 (165) 17.10.1849 – zmarł Fryderyk Chopin, największy kompozytor polski doby romantyzmu 

(ur. 1.03.1810) 

 

(70) 17.10.1944 – zmarł Zenon Przesmycki – „Miriam”, krytyk literacki, poeta, tłumacz, 

wydawca (ur. 22.12.1861) 

 

(110) 18.10.1904 – urodził się Czesław Centkiewicz, pisarz, podróżnik, reportażysta                 

(zm. 10.07.1996) 

 

(95) 18.10.1919 – w Jarosławiu urodził się Jerzy Hordyński, poeta        (zm. 14.06.1998) 

 

(160) 20.10.1854 – urodził się Jean Arthur Rimbaud, wybitny francuski poeta symbolista              

(zm. 10.11.1891) 

 

(95)  22.10.1919 – urodziła się Doris May Lessing, powieściopisarka brytyjska, laureatka 

Nagrody Nobla w 2007 r.  (zm. 17.11.2013) 

 

 (60) 23.10.1954 – zmarł Józef Grycz, organizator nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego          

(ur. 11.12.1890) 

 

 24.10.  Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych 

 

(85) 26.10.1929 – urodziła się Wanda Chotomska, autorka utworów dla dzieci i młodzieży 

 

(105) 28.10.1909 – urodził się Francis Bacon, angielski malarz (zm. 28.04.1992) 

 

(90) 29.10.1924 – urodził się Zbigniew Herbert, poeta i eseista (zm. 28.07.1998) 

 

(90) 29.10.1924 – zmarła Frances Hodgson Burnett, autorka popularnych książek dla dzieci (ur. 

24.11.1849) 

                                              



 

LISTOPAD 

 

(70) 2.11.1944 – zmarł Karol Irzykowski, krytyk literacki, pisarz dramatyczny  (ur. 23.01.1873) 

 

(125) 4.11.1889 – zmarł Tytus Chałubiński, lekarz, przyrodnik, działacz społeczny, odkrywca 

Zakopanego jako miejscowości klimatycznej (ur. 29.12.1820) 

 

(100) 5.11.1914 – początek drugiego oblężenia twierdzy przemyskiej, zakończonego 

kapitulacją załogi w dniu 21 marca 1915 r. 

 

(75) 6.11.1939 – aresztowanie przez Gestapo profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

(25) 9.11.1989 – runął mur berliński 

 

(85) 9.11.1929 – urodził się Imre Kertesz, pisarz węgierski, laureat Nagrody Nobla w 2002 r. 

 

(130) 10.11.1884 – urodziła się Zofia Nałkowska, pisarka (zm. 17.12.1954) 

 

(105) 10.11.1909 – urodził się Paweł Jasienica (właśc. Leon Lech Beynar), publicysta, eseista, 

popularyzator historii Polski (zm. 19.08.1970) 

 

 11.11  Narodowe Święto Niepodległości 

 

(110) 12.11.1904 – w Przemyślu urodził się Mojżesz Altbauer, językoznawca, prof. 

Uniwersytetu w Jerozolimie, światowej sławy slawista (zm. 14.10.1998) 

 

 16.11  Międzynarodowy dzień Tolerancji 

 

(70) 16.11.1944 – zmarła Maria Rodziewiczówna, powieściopisarka, nowelistka (ur. 2.02.1863) 

 

(120) 20.11.1894 – zmarł Antoni Rubinstein, rosyjski kompozytor, pianista, dyrygent                        

(ur. 28.11.1829) 

 

 21.11  Światowy Dzień bez Papierosa 

 

(320) 21.11.1694 – urodził się Wolter, właśc. François-Marie Arouet, francuski pisarz i filozof, 

wybitny przedstawiciel Oświecenia   (zm. 30.05.1778) 

 

(170) 22.11.1844 – urodził się Leopold Hauser, historyk, archiwista, autor pierwszej 

monografii Przemyśla wydanej w 1883 r. (zm. 5.09.1908) 

 

(145) 22.11.1869 – urodził się André Gide, pisarz francuski, laureat Nagrody Nobla w 1947 r. 

(zm. 19.02.1951) 

 

 25.11  Światowy Dzień Pluszowego Misia 

 

 25.11  Światowy Dzień bez Futra 



 

(120) 28.11.1894 – urodził się Arkady Fiedler, pisarz i podróżnik, autor licznych książek 

przygodowych i podróżniczych (zm. 7.03.1985) 

 

(90) 29.11.1924 – zmarł Giacomo Puccini, włoski kompozytor operowy      (ur. 22.12.1858) 

 

          30.11  Andrzejki 

 

(140) 30.11.1874 – urodziła się Lucy Maud Montgomery, pisarka kanadyjska, autorka Ani             

z Zielonego Wzgórza (zm. 24.04.1942) 

 

(45) 30.11.1969 – w Przemyślu oddano do użytku drugi most na Sanie, tzw. wiszący 

 

 

GRUDZIEŃ 

 

 1.12      Światowy Dzień Walki z AIDS 

 

(120) 3.12.1894 – zmarł Robert Louis Stevenson, angielski pisarz, autor powieści fantastyczno-

przygodowych i sensacyjnych (ur. 13.11.1850) 

 

(20)   3.12.1994 – zmarł Tadeusz Śliwiak, poeta, autor wierszy dla dzieci 

(ur. 23.01.1928) 

 

 4.12  Dzień Górnika i Naftowca – Barbórka 

 

(100) 5.12.1914 – urodził się Stanisław Dygat, prozaik, felietonista (zm. 29.01.1978) 

 

          6.12  Mikołajki 

 

 10.12  Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 

 

(90) 12.12.1924 – urodziła się Mieczysława Buczkówna, poetka, autorka utworów dla dzieci              

i młodzieży 

 

(155) 15.12.1859 – urodził się Ludwik Zamenhof, lekarz, twórca języka esperanto               

(zm. 14.04.1917) 

 

(80)  17.12.1934 – urodziła się Ewa Nowacka, autorka książek dla młodzieży  (zm. 29.03.2011) 

 

(60) 19.12.1954 – zmarł Ludwik Solski, wybitny polski aktor i reżyser       (ur. 20.01.1855) 

 

(140) 21.12.1874 – urodził się Tadeusz Boy-Żeleński, pisarz, satyryk, wybitny tłumacz, 

czołowy krytyk teatralny i literacki dwudziestolecia   (zm. 4.07.1941) 

 

(25) 22.12.1989 – zmarł Samuel Beckett, irlandzki dramaturg, laureat Nagrody Nobla w 1969 r. 

(ur. 13.04.1906) 

 



(110) 26.12.1904 – urodził się Alejo Carpentier, kubański pisarz, dziennikarz i muzykolog  

(zm. 24.04.1980) 

 

(140) 30.12.1874 – urodził się Sir Winston Churchill, polityk brytyjski, laureat literackiej 

Nagrody Nobla w 1953 r. (zm. 24.01.1965) 

 

(70) 30.12.1944 – zmarł Romain Rolland, francuski pisarz, laureat Nagrody Nobla w 1915 r. 

(ur. 29.01.1866) 

 

(145) 31.12.1869 – urodził się Henri Matisse, francuski malarz i rzeźbiarz 

(zm. 3.11.1954) 

 

(60) 31.12.1954 – zmarł Władysław Umiński, pisarz, autor książek przygodowych                               

i podróżniczych (ur. 10.11.1865) 
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