
KALENDARZ ROCZNIC I WYDARZEŃ  2011 

 

Rok 2011 został ogłoszony przez Sejm RP 

rokiem Czesława Miłosza i Marii Skłodowskiej-Curie 

 

STYCZEŃ 

 

1.01.  Światowy Dzień Pokoju 

(110)  1.01.1901 w Przemyślu urodził się Wilhelm Słaby, jeden z pierwszych  

  organizatorów przemyskiego harcerstwa (zm. 1.05.1997) 

(105)  3.01.1906 urodził się Roman Brandstaetter, dramatopisarz, poeta, tłumacz, głównie 

  tekstów biblijnych i Szekspira (zm.28.12.1987) 

(90)    5.01.1921 urodził się Friedrich Dürrenmatt, szwajcarski prozaik i dramaturg –  

  „Kraksa”, „Fizycy” (zm.14.12.1990) 

(115)  8.01.1896 zmarł Paul Verlaine, poeta francuski, jeden z głównych twórców symbolizmu 

(ur.30.03.1844) 

(55)    9.01.1956 zmarła Jadwiga Gamska-Łempicka, poetka i tłumaczka  

(ur. 2.07.1903 w Przemyślu) 

(75)    9.01.1936 zmarł Gabriel Korbut, historyk literatury i wybitny bibliograf  

(ur.25.03.1862) 

(135) 12.01.1876  urodził się Jack London, prozaik amerykański - „Martin Eden”, „Wilk 

morski”, „Zew krwi” (zm.22.11.1916) 

(35)   12.01.1976  zmarła Agatha Christie, pisarka angielska, autorka popularnych powieści  

  kryminalnych (ur.15.09.1891) 

(30)   12.01.1981  w Przemyślu zmarł Zygmunt Felczyński, historyk, działacz społeczny  

(ur. w Przemyślu 19.09.1910) 

(70)   13.01.1941  zmarł James Joyce, irlandzki prozaik i poeta, twórca nowatorskiej  

  konstrukcji powieści - „Ulisses”, „Finnegans Wake” (ur.2.02.1882) 

(125) 14.01.1886  urodził się Hugh Lofting, amerykański pisarz i rysownik, autor popularnych 

  książek dla dzieci o Doktorze Dolittle (zm.26.09.1947) 

(120) 15.01.1891  urodził się Osip Mandelsztam, poeta rosyjski (zm.27.12.1938) 

(185) 16.01.1826  urodził się Romuald Traugutt, ostatni dyktator powstania styczniowego  



  (zm.5.08.1864) 

(75)   18.01.1936  zmarł Rudyard Kipling, angielski prozaik i poeta, laureat nagrody Nobla  

w 1907 r. (ur.30.12.1865) 

(65)   18.01.1946  zmarł Feliks Nowowiejski, kompozytor, organista i pedagog, autor m.in.  

  „Roty” do słów Marii Konopnickiej (ur.7.02.1877) 

(185)  20.01.1826  zmarł Stanisław Staszic, uczony, działacz i pisarz polityczny, wybitny 

   przedstawiciel polskiego Oświecenia (ur.6.09.1755)  

21.01. Dzień Babci 

(110)  21.01.1901  urodził się Janusz Meissner, pisarz, autor powieści o tematyce lotniczej  

i marynistycznej (zm.28.02.1978) 

22.01. Dzień Dziadka 

(90)    22.01.1921  urodził się Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, żołnierz AK, uczestnik 

powstania warszawskiego (zm.4.08.1944) 

(255) 27.01.1756 urodził się Wolfgang Amadeusz Mozart, genialny kompozytor austriacki 

  (zm. 5.12.1791) 

 

(120) 27.01.1891  urodził się Ilja Erenburg, rosyjski pisarz i publicysta - „Burzliwe życie  

  Lejzorka Rojtszwańca” (zm.31.08.1967) 

(110) 27.01.1901  zmarł Giuseppe Verdi, wybitny włoski kompozytor operowy - „Rigoletto”,  

  „Don Carlos”, „Aida” (ur.10.10.1813) 

(40)   28.01.1971  zmarł Stanisław Vincenz, prozaik, eseista, filozof, tłumacz, piewca Kresów –  

  „Na wysokiej połoninie”, od 1939 r. na emigracji (ur.30.11.1888) 

(15)   28.01.1996 zmarł Josif Brodski, poeta rosyjski, laureat nagrody Nobla w 1987 r. 

  (ur. 24.05.1940) 

(155)  29.01.1856  urodził się Aleksander Brückner, filolog, slawista, historyk literatury  

i kultury (zm.24.05.1939) 

(290) 30.01.1721  urodził się Bernardo Bellotto zwany Canaletto, malarz włoski, nadworny  

artysta króla Stanisława Augusta, autor cyklu widoków m.in. Drezna  

i Warszawy (zm.17.11.1780) 

(55)  31.01.1956  zmarł Alan Aleksander Milne, angielski pisarz, dramaturg, poeta, autor  

  książek dla dzieci - „Kubuś Puchatek”, „Chatka Puchatka” (ur.18.01.1882) 

 

 



LUTY 

 

(140)  3.02.1871 urodził się Eugeniusz Romer, geograf, twórca nowoczesnej kartografii  

  polskiej (zm.28.01.1954) 

(265)  4.02.1746 urodził się Tadeusz Kościuszko, generał, naczelnik powstania 1794 

  roku, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych  

(zm.15.10.1817) 

(55)    4.02.1956 zmarł Kazimierz Maria Osiński, naukowiec, architekt, działacz  

  społeczny, twórca TPN w Przemyślu i Towarzystwa Przyjaciół  

  Przemyśla (ur.14.12.1883) 

(130)  9.02.1881 zmarł Fiodor Dostojewski, wybitny pisarz rosyjski - „Zbrodnia i kara”,  

  „Biesy” (ur.11.11.1821) 

(125),10.02.1886  urodził się Jerzy Szaniawski, dramaturg i prozaik  - „Most”, „Dwa teatry”,   

  „Profesor Tutka” (zm.16.03.1970) 

 11.02. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

 14.02. Walentynki – dzień zakochanych 

(230) 15.02.1781  zmarł Gotthold Ephraim Lessing, niemiecki pisarz i teoretyk literatury,  

  czołowy przedstawiciel Oświecenia (ur.22.01.1729) 

(155) 17.02.1856  zmarł Heinrich Heine, wybitny niemiecki poeta romantyczny.  

(ur.13.12.1797) 

(465) 18.02.1546  zmarł Marcin Luter, niemiecki teolog i reformator religijny  

(ur.10.11.1483) 

(115) 18.02.1896  urodził się André Breton, pisarz francuski, główny teoretyk i  

przedstawiciel surrealizmu (zm.28.09.1966) 

(80)   18.02.1931  urodziła się Toni Morrison, powieściopisarka i eseistka, laureatka nagrody 

Nobla w 1993 r. 

(60)   19.02.1951 zmarł André Gide, pisarz francuski - „Lochy Watykanu”, „Fałszerze”, laureat  

  nagrody Nobla w 1947 r. (ur.22.11.1869) 

(70)   24.02.1941 zmarł Emil Zegadłowicz, pisarz i tłumacz, założyciel grupy  

poetyckiej „Czartak” (ur.20.07.1888) 

(145) 26.02.1866 zmarł Henryk Rzewuski, pisarz, publicysta, autor powieści  

historycznych (ur.3.05.1791) 

 



MARZEC 

 

 (105)  4.03.1906 urodził się Karol Estreicher (młodszy), historyk sztuki, profesor UJ,  

  bibliograf (zm. 29.04.1984) 

(110)    5.03.1901 urodził się Julian Przyboś, poeta, eseista, tłumacz, współtwórca Awangardy 

Krakowskiej (zm.6.10.1970) 

(45)  5.03.1966 zmarła Anna Achmatowa, wybitna poetka rosyjska (ur.23.06.1889) 

(85)  6.03.1926 urodził się Andrzej Wajda, wybitny reżyser filmowy - „Popiół  

i diament”, Ziemia obiecana”, „Człowiek z marmuru”, „Pan Tadeusz”, 

laureat „Oskara” za całokształt twórczości w 2000 r. 

(155) 7.03.1856 zmarł Kajetan Koźmian, poeta, tłumacz, pamiętnikarz, publicysta, czołowy  

  przedstawiciel klasycyzmu i przeciwnik romantyków (ur.31.12.1771) 

(100)  7.03.1911 urodził się Stefan Kisielewski, prozaik, publicysta, kompozytor. 

(zm.27.09.1991) 

8.03. Międzynarodowy Dzień Kobiet 

(220)  8.03.1791 urodził się Kazimierz Brodziński, poeta, historyk i krytyk  

literatury, prekursor romantyzmu (zm.10.10.1835) 

(110)  8.03.1901 zmarł Aleksander Gierymski, malarz, inicjator polskiego impresjonizmu 

(ur.30.01.1850) 

(150) 10.03.1861  zmarł Taras Szewczenko, wybitny ukraiński poeta, malarz  

i działacz rewolucyjny (ur.9.03.1814) 

(110) 11.03.1901  w Kańczudze urodził się ksiądz Wojciech Lewkowicz, muzyk,  

twórca i dyrygent słynnego przemyskiego chóru (zm.24.08.1971) 

(210) 14.03.1801  zmarł Ignacy Krasicki, poeta, prozaik, publicysta, najwybitniejszy  

  przedstawiciel polskiego Oświecenia, biskup warmiński  

(ur. w Dubiecku 3.02.1735) 

(80)   14.03.1931  w Przemyślu urodziła się Anna Strońska, pisarka, dziennikarka  

(zm. 5.06.2007) 

(185) 17.03.1826 zmarł Józef Maksymilian Ossoliński, polityk, historyk  

literatury, fundator Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie  

(ur. w 1748) 

 19.03. Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych 

(225) 22.03.1786  urodził się Joachim Lelewel, historyk, numizmatyk,  bibliotekarz, teoretyk 



bibliografii, działacz polityczny  

(zm.29.05.1861) 

(80)   23.03.1931 urodził się Jerzy Krzysztoń, prozaik i dramatopisarz, autor „Obłędu”.  

  (zm.16.05.1982) 

(130) 25.03.1881 urodził się Béla Bartók, węgierski kompozytor, pianista, pedagog, zbieracz  

  folkloru (zm.26.09.1945) 

27.03 Międzynarodowy Dzień Teatru - obchodzony w rocznicę otwarcia w 1959 r.  

 Teatru Narodów, wielkiego festiwalu teatralnego w Paryżu 

(140) 27.03.1871  urodził się Henryk Mann, niemiecki pisarz i eseista (zm.12.03.1950) 

(70)   28.03.1941  zmarła Virginia Woolf, angielska pisarka - „Do latarni morskiej”  

  (ur.24.01.1882) 

(265) 30.03.1746  urodził się Francisco de Goya y Lucientes, hiszpański malarz i grafik, jeden  

  z najwybitniejszych artystów europejskich  (zm.16.04.1828) 

(415) 31.03.1596  urodził się René Descartes (Kartezjusz), francuski filozof, matematyk, pisarz  

  (zm.11.02.1650) 

 

KWIECIEŃ 

 

 2.04. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci obchodzony w rocznicę urodzin  

  Hansa Christiana Andersena 

 (125) 3.04.1886 urodził się Władysław Tatarkiewicz, filozof i historyk filozofii, estetyk 

i historyk sztuki (zm.4.04.1980) 

(115) 3.04.1896 urodził się Józef Czapski, malarz, pisarz, jeniec Starobielska,  

od 1945 r. na emigracji (zm.12.01.1993) 

(60)  4.04.1951 zmarł Władysław Tarnawski, historyk literatury, wybitny tłumacz, autor 

przekładów wszystkich dzieł Szekspira (ur. w Przemyślu 3.11.1885) 

(140) 6.04.1971 zmarł Igor Strawiński, kompozytor rosyjski, czołowy twórca  

muzyki XX wieku (ur.17.06.1882) 

(110) 6.04.1901 urodził się Marian Hemar, poeta, satyryk, komediopisarz, człowiek teatru, od 

wojny na emigracji (zm.11.02.1872) 

7.04. Dzień Pamięci o Holokauście 

7.04. Światowy Dzień  Służby Zdrowia 

(190) 9.04.1821 urodził się Charles Baudelaire, francuski inicjator symbolizmu, poeta - 



„Kwiaty zła”, „Paryski spleen” (zm.31.08.1867) 

 11.04. Dzień Radia 

(105) 13.04.1906  urodził się Samuel Beckett, wybitny irlandzki dramaturg i prozaik, tworzący 

głównie w języku francuskim - „Czekając na Godota”  (zm.22.12.1989) 

(215) 17.04.1796  urodził się Stanisław Jachowicz, poeta, dziennikarz, wydawca,  

bajkopisarz, jeden z pionierów polskiej literatury dla dzieci  

(zm.24.12.1857) 

 (65) 17.04.1946 ogłoszony został Dekret o Bibliotekach i Opiece nad Zbiorami  

Bibliotecznymi. 

(30)  17.04.1981  zmarł Ludwik Sempoliński, aktor, pedagog, mistrz piosenki i monologu  

  epoki fin de siecle’u (ur.18.08.1899) 

18.04. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 

22.04. Dzień Ziemi 

23.04. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

(395) 23.04.1616  zmarł William Szekspir, angielski poeta, dramatopisarz i aktor, największy  

  dramaturg wszechczasów (ur.23.04.1564) 

(395) 23.04.1616 zmarł Miguel de Cervantes Saavedra, pisarz hiszpański, autor „Don  

  Kichota”, nowel i dramatów. (ur. w październiku 1547) 

(120) 23.04.1891  urodził się Sergiusz Prokofiew, rosyjski kompozytor (zm.5.03.1953) 

(125) 24.04.1886  urodził się Juliusz Kleiner, historyk i teoretyk literatury, filolog, edytor  

  (zm.23.03.1957) 

(280) 26.04.1731 zmarł Daniel Defoe, angielski pisarz i publicysta, wybitny przedstawiciel  

  Oświecenia (ur. w 1660 r.) 

(490) 27.04.1521 zmarł Ferdynand de Magellan, portugalski żeglarz i odkrywca, dowódca  

  pierwszej wyprawy dookoła świata (ur. ok. 1480) 

29.04.  Międzynarodowy Dzień Tańca 

 

MAJ 

 

        1.05.2011 Beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II 

1.05. Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy - Święto Pracy  

2.05. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

2.05. Dzień Polonii i Polaków za granicą 



  3.05. Święto Konstytucji 3 Maja  

 (20)    3.05.1991 zmarł Jerzy Kosiński, pisarz amerykański polskiego pochodzenia –  

  „Malowany ptak” (ur.14.06.1933) 

(120)  3.05.1891 urodził się Tadeusz Peiper, awangardowy poeta, krytyk, eseista  

  (zm.10.11.1969) 

(165)  5.05.1846 urodził się Henryk Sienkiewicz, pisarz, laureat nagrody Nobla w 1905 r.  

  (zm.15.11.1916) 

(130)  6.05.1881 w Przemyślu urodził się Rafał Taubenschlag, wybitny historyk prawa, 

filolog, papirolog (zm. 25.06.1958) 

(105)  7.05.1906 w Krzywczy zmarł Jan Zachariasiewicz, powieściopisarz, działacz 

polityczny (ur. w Radymnie 1.09.1823) 

 (45)   7.05.1966 zmarł Stanisław Jerzy Lec, poeta, satyryk, aforysta, tłumacz  (ur.6.03.1909) 

            8 – 15.05.  VIII Tydzień Bibliotek, pod hasłem: „Biblioteka zawsze po drodze,             

nie mijam – wchodzę” 

 8.05. Dzień Zwycięstwa  

 8.05. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

(160)  8.05.1851 urodził się Stanisław Witkiewicz, prozaik, krytyk artystyczny, malarz  

  (zm.5.09.1915) 

 9.05. Dzień Europy 

(25)   10.05.1986 zmarła Anna Kamieńska, poetka, tłumaczka (ur.12.04.1920) 

(350) 14.05.1661 w Warszawie ukazało się pierwsze polskie czasopismo - „Merkuriusz Polski” 

(120) 14.05.1891 urodził się Michaił Bułhakow, rosyjski pisarz - „Mistrz i Małgorzata”  

  (zm.10.03.1940) 

(100) 15.05.1911 urodził się Max Frisch, szwajcarski prozaik i dramaturg (zm.4.04.1991) 

18.05.   Międzynarodowy Dzień Muzeów 

(40)   19.05.1971  zmarł Czesław Janczarski, poeta, autor książek dla dzieci (ur.2.09.1911) 

(35)   19.05.1976 zmarł Julian Krzyżanowski, historyk literatury polskiej (ur.4.07.1892) 

(505) 20.05.1506  zmarł Krzysztof Kolumb, żeglarz włoski, odkrywca Ameryki (ur. w 1451 r.) 

(130) 20.05.1881  urodził się Władysław Sikorski, polityk, generał, premier rządu RP na  

  emigracji 1939-1943 (zm.4.07.1943) 

(540) 21.05.1471 urodził się Albrecht Dürer, niemiecki malarz, grafik i rysownik  

  (zm.6.04.1528) 

(105) 23.05.1906 zmarł Henrik Ibsen, norweski dramaturg - „Nora”, „Dzika kaczka”  



  (ur.20.03.1828) 

26.05. Dzień Matki 

(35)   28.05.1976 zmarł Antoni Uniechowski, rysownik, malarz, ilustrator książek dla dzieci  

  (ur.23.02.1903) 

 

CZERWIEC 

 

1.06.    Międzynarodowy Dzień Dziecka 

(20)    2.06.1991 wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu 

(85)    3.06.1926 urodził się Allen Ginsberg, poeta amerykański (zm.5.04.1997) 

5.06. Światowy Dzień Środowiska Naturalnego  

(170)  6.06.1841 urodziła się Eliza Orzeszkowa. (zm. 18.05.1910) 

(65)    6.06.1946 zmarł Gerhard Hauptmann, niemiecki dramaturg, prozaik i poeta, laureat  

  nagrody Nobla w 1912 r. (ur.15.11.1862) 

(135)  8.06.1876 zmarła George Sand, pisarka francuska (ur.1.08.1804) 

 (55)   8.06.1956 zmarł Jan Lechoń (wł. Leszek Serafinowicz), wybitny poeta, czołowy  

  przedstawiciel „Skamandra” (ur.13.06.1899) 

 (235) 9.06.1781 urodził się George Stephenson, inżynier, wynalazca parowozu  

  (zm.12.08.1848) 

12.06.  Święto Ludowe - Zielone Świątki 

(25)   14.06.1986 zmarł Luis Borges, pisarz argentyński. (ur. 24.08.1899) 

(75)   18.06.1936 zmarł Maksym Gorki, rosyjski pisarz, teoretyk realizmu socjalistycznego  

  (ur.28.03.1868) 

 23.06. Dzień Ojca 

(110) 22.06.1901  w Przemyślu urodził się Stanisław Kolbuszewski, historyk  literatury, 

krytyk literacki (zm.7.01.1965) 

(385) 24.06.1621  urodził się Jan Andrzej Morsztyn, najwybitniejszy poeta polskiego baroku 

(zm.8.01.1693) 

(35)   25.06.1976  początek tzw. wydarzeń radomskich, strajki robotnicze; w wyniku  

  późniejszych represji powstał Komitet Obrony Robotników 

(10)   27.06.2001 zmarła Tove Jansson, fińska pisarka i malarka, autorka cyklu o Muminkach 

  (ur.9.08.1914) 

(55)   28-29.06.  „poznański czerwiec”, strajki, wielotysięczne manifestacje i walki uliczne 



          1956 

(70)   29.06.1941  zmarł Ignacy Jan Paderewski, kompozytor, pianista, mąż stanu  

(ur. 6.11.1860) 

(100) 30.06.1911 urodził się Czesław Miłosz, wybitny poeta, prozaik, eseista, laureat  

  nagrody Nobla w 1980 roku (zm.14.08.2004) 

 

LIPIEC 

 

1.07. Światowy Dzień Architektury 

(50)   2.07.1961 zmarł Ernest Hemingway, amerykański pisarz - „Komu bije dzwon”, laureat  

  nagrody Nobla w 1954 r. (ur.21.07.1899) 

(45)   2.07.1966 zmarł Jan Brzechwa, poeta, satyryk, autor książek dla dzieci  

(ur. 19.08.1900) 

(60)   3.07.1951 zmarł Tadeusz Borowski, poeta, prozaik - „Pożegnanie z Marią”, publicysta  

  (ur.12.11.1922) 

(235) 4.07.1776 proklamowanie niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 

(70)   4.07.1941 wraz z innymi profesorami zginął we Lwowie Tadeusz Boy - Żeleński,  

  publicysta, krytyk teatralny, wybitny tłumacz, satyryk (ur.21.12.1874) 

(35)   4.07.1976 zmarł Antoni Słonimski, poeta, współzałożyciel „Skamandra”,  

felietonista (ur.15.11.1895) 

(215) 8.07.1796 zmarł Adam Stanisław Naruszewicz, poeta, historyk, działacz  polityczny  

  epoki Oświecenia (ur.20.10.1733) 

(70)  8.07.1941 zmarł Mojżesz Schorr, rabin, historyk, orientalista  

(ur. w Przemyślu 10.05.1874) 

(65)  8.07.1946 zmarł Józef Mehoffer, malarz, jeden z czołowych przedstawicieli Młodej  

  Polski (ur.19.03.1869) 

(140)  10.07.1871  urodził się Marcel Proust, wybitny powieściopisarz francuski  

- „W poszukiwaniu straconego czasu” (zm.18.11.1922) 

(110)  11.07.1901   urodziła się Aniela Pawlikowska (Lela), malarka, ilustratorka,  

  współtwórczyni bibliofilskiej serii „Biblioteka Medycka”  

(zm. 23.12. 1980) 

(475) 12.07.1536  zmarł Erazm z Rotterdamu, holenderski filozof, teolog i filolog, jeden  

z czołowych humanistów Odrodzenia (ur.28.10.1467) 



(405) 15.07.1606  urodził się Rembrandt van Rijn, holenderski malarz, grafik, jeden  

z najwybitniejszych twórców w dziejach sztuki (zm.4.10.1669) 

(135) 15.07.1876  zmarł Aleksander Fredro, wybitny komediopisarz i poeta  

(ur.  w Surochowie 20.06.1793) 

(115) 19.07.1896  urodził się Archibald Joseph Cronin, brytyjski powieściopisarz - „Cytadela”  

  (zm.6.01.1981) 

(110) 21.07.1901  urodził się Bruno Jasieński, dramatopisarz, poeta, prozaik (zm.17.09.1938) 

(60)  23.07.1951 zmarł Adam Stefan Sapieha, kardynał (ur. w Krasiczynie 14.05.1867) 

(20)  24.07.1991  zmarł Isaac Bashevis Singer, amerykański pisarz tworzący w języku jidisz,  

  do 1933 r. w Polsce, laureat nagrody Nobla w 1978 r. (ur.14.07.1904) 

(155) 26.07.1856  urodził się George Bernard Shaw, angielski dramaturg, krytyk  i publicysta,  

  laureat nagrody Nobla w 1925 r. (zm.2.11.1950) 

(170) 27.07.1841 zmarł Michał Lermontow, rosyjski poeta romantyczny (ur. 15.10.1814) 

(105) 27.07.1906 urodził się Jerzy Giedroyć, publicysta, wydawca, redaktor paryskiej  

  „Kultury” (zm.14.09.2000) 

(65)   27.03.1946  zmarła Gertruda Stein, amerykańska pisarka, po I wojnie światowej  

w Paryżu, patronka artystów (ur.3.02.1874) 

(155) 29.07.1856  zmarł Robert Schumann, wybitny niemiecki kompozytor romantyczny  

  (ur.8.06.1810) 

(10)   30.07.2001 zmarł Jerzy Kolankowski, lekarz, pisarz, tłumacz, w młodości związany  

  z Przemyślem (ur.17.03.1915) 

 

SIERPIEŃ 

 

(85)   1.08.1926 zmarł Jan Kasprowicz, poeta, dramaturg, tłumacz (ur.12.12.1860) 

(90)   2.08.1921 zmarł Enrico Caruso, wybitny włoski tenor (ur.27.02.1873) 

(110) 3.08.1901 urodził się Stefan Wyszyński, kardynał, „Prymas Tysiąclecia”. 

(zm.28.05.1981) 

(105)   3.08.1906 w Przemyślu urodził się Otto Axer, artysta plastyk, scenograf  

(zm.24.05.1983) 

(90)    7.08.1921 zmarł Aleksander Błok, poeta rosyjski, wybitny przedstawiciel  

symbolizmu (ur.28.11.1880) 

(95)    9.08.1916 urodził się Eugeniusz Paukszta, prozaik, publicysta, autor książek dla  



  młodzieży (zm.20.05.1979) 

(20)   11.08.1991  zmarł Tadeusz Nowak, poeta i prozaik - „A jak królem, a jak katem będziesz”  

  (ur.11.11.1930) 

(65)   13.08.1946  zmarł Herbert George Wells, pisarz angielski - „Wehikuł  czasu”  

  (ur.21.09.1866) 

(70)   14.08.1941  zmarł święty Maksymilian Kolbe (ur.8.01.1894) 

(55)   14.08.1956  zmarł Bertolt Brecht, niemiecki dramatopisarz - „Opera za trzy grosze”,  

  poeta, reżyser (ur.10.02.1898) 

(240) 15.08.1771  urodził się Walter Scott, szkocki poeta i powieściopisarz, twórca nowożytnej  

  powieści historycznej - „Rob Roy” (zm.21.09.1832) 

(45)   15.08.1966  zmarł Jan Kiepura, światowej sławy śpiewak operowy,  estradowy i filmowy 

  (ur.16.05.1902) 

(75)   19.08.1936  zmarł Federico Garcia Lorca, wybitny hiszpański poeta i dramaturg  

  (ur.5.06.1898) 

(85)   19.08.1926  urodziła się Małgorzata Hillar, poetka, tłumaczka  (zm.30.05.1995) 

(120) 25.08.1891  urodził się Gustaw Morcinek, pisarz i działacz społeczny związany ze 

Śląskiem (zm.20.12.1963) 

            28.08. Święto Lotnictwa Polskiego 

            31.08. Dzień Solidarności i Wolności obchodzony w rocznicę podpisania 

porozumień gdańskich 

(70)   31.08.1941  zmarła Marina Cwietajewa, poetka rosyjska (ur.26.09.1892) 

 

WRZESIEŃ 

 

          1.09.1939 wybuchła II wojna światowa 

(60)    1.09.1951 w Przemyślu powstało Archiwum Państwowe, przekształcone  

z Archiwum Aktów Dawnych Miasta Przemyśla. 

(35)    2.09.1976 zmarł Stanisław Grochowiak, poeta, prozaik, dramaturg  

(ur.24.01.1934) 

(20)    4.09.1991 w Przemyślu zmarł Antoni Kunysz, archeolog, historyk, wieloletni  

  dyrektor przemyskiego Muzeum (ur.13.08.1934) 

(170)  8.09.1841 urodził się Antonin Dvořak, kompozytor czeski, autor dzieł symfonicznych 

(zm.1.05.1904) 



(190) 10.09.1821  zmarł Franciszek Zabłocki, poeta, najwybitniejszy komediopisarz polskiego 

Oświecenia - „Fircyk w zalotach”  (ur.2.01.1752) 

(90)   12.09.1921  urodził się Stanisław Lem, prozaik, eseista, klasyk literatury  

fantastyczno-naukowej (zm.27.03.2006) 

(690)13. lub 14.09. zmarł Dante Alighieri, wybitny pisarz renesansu, największy poeta  

1321  włoski - „Boska komedia” (ur. w maju 1265) 

(160) 14.09.1851  zmarł James Fenimore Cooper, pisarz amerykański, piewca okresu  

  pionierskiego i walk o niepodległość (ur.15.09.1789) 

17.09. Dzień Sybiraka obchodzony w rocznicę wkroczenia wojsk radzieckich na  

 wschodnie ziemie polskie w 1939 r. 

 (100) 19.09.1911  urodził się William Golding, powieściopisarz angielski - „Władca much”,  

  laureat nagrody Nobla w 1983 r. (zm.19.06.1993) 

(50)   20.09.1961  zmarł Andrzej Munk, czołowy reżyser „szkoły polskiej” - „Eroica”,  

  „Pasażerka” (ur.16.10.1921) 

(110) 23.09.1901  urodził się Jaroslav Seifert, poeta czeski, laureat nagrody Nobla w 1984 r. 

(zm.10.01.1986) 

(190) 24.09.1821  urodził się Cyprian Kamil Norwid, poeta i artysta plastyk  

(zm. 23.05.1883) 

(115) 24.09.1896  urodził się Francis Scott Fitzgerald, powieściopisarz  amerykański - „Wielki 

Gatsby” (zm.21.12.1940) 

(115) 24.09.1896  urodził się Tadeusz Sygietyński, kompozytor, dyrygent, twórca Zespołu 

Pieśni i Tańca „Mazowsze” (zm.19.05.1955) 

(90)   26.09.1921  zmarł Edward Leszczyński, poeta, dramaturg, współtwórca „Zielonego  

  Balonika” (ur. w Przemyślu 5.06.1880) 

27.09.   Światowy Dzień Turystyki 

 

PAŹDZIERNIK 

 

     październik miesiąc dobroci dla zwierząt  

1.10. Międzynarodowy Dzień Muzyki 

(110)  1.10.1901 urodziła się Stanisława Przybyszewska, pisarka i malarka, autorka dramatów 

historycznych - „Sprawa Dantona” (zm.15.08.1935) 

(65)    2.10.1946 zmarł Ignacy Mościcki, uczony, polityk, w latach 1926 - 1939 Prezydent RP  



  (ur.1.12.1867) 

(270)  4.10.1741 urodził się Franciszek Karpiński, poeta, twórca liryki sentymentalnej  

  (zm.16.09.1825) 

(90)    9.10.1921 urodził się Tadeusz Różewicz, wybitny poeta, dramaturg i prozaik  

(75)    9.10.1936 urodziła  się Agnieszka Osiecka, poetka, prozaiczka, autorka tekstów  

  piosenek (zm.7.03.1997) 

14.10. Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony w rocznicę powołania Komisji 

Edukacji Narodowej w 1773 roku 

16.10. Dzień Papieski obchodzony w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża 

(70)  21.10.1941  zmarł Herman Lieberman, prawnik, polityk, wieloletni poseł Ziemi 

Przemyskiej na sejmie galicyjskim i w II RP (ur.3.01.1870) 

(200) 22.10.1811  urodził się  Franciszek Liszt, węgierski kompozytor, pianista - wirtuoz  

  (zm.31.07.1886) 

(105) 22.10.1906  zmarł Paul Cezanne, malarz francuski, wywarł wielki wpływ na sztukę  

XX wieku (ur.19.01.1839) 

 24.10. Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych 

24.10. Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych, obchodzony w rocznicę  

 uchwalenia Karty Narodów Zjednoczonych w 1945 r. 

(130) 25.10.1881   urodził się Pablo Picasso, wybitny hiszpański malarz i rzeźbiarz 

(zm.8.04.1973) 

(165) 31.10.1846  urodził się Edmund de Amicis, pisarz włoski (zm.12.03.1908) 

 

LISTOPAD 

 

 (110)   3.11.1901 urodził się André Malraux, francuski pisarz i eseista - „Dola człowiecza”  

  (zm.23.11.1976) 

(40)     3.11.1971 zmarła Janina Porazińska, autorka licznych książek dla dzieci, redaktorka  

  pism dziecięcych (ur.29.09.1888) 

(80)     4.11.1931 zmarł Artur Oppman (Or - Ot), poeta, piewca Warszawy (ur.14.08.1867) 

(120) 10.11.1891 zmarł Jean Arthur Rimbaud, poeta francuski, wybitny przedstawiciel 

symbolizmu (ur.20.10.1854) 

11.11. Narodowe Święto Niepodległości 

(75) 12.11.1936   zmarł Stefan Grabiński, nauczyciel, także szkół przemyskich,  pisarz, 



prekursor polskiej literatury „grozy” (ur.26.02.1887) 

(180) 14.11.1831  zmarł Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filozof niemiecki, główny  

  przedstawiciel idealizmu obiektywnego (ur.27.08.1770) 

21.11. Światowy Dzień bez Papierosa 

 (185)24.11.1826  urodził się Carlo Collodi, pisarz włoski, autor książek dla dzieci - 

„Pinokio”(zm.26.10.1890) 

(120) 24.11.1891  urodziła się Maria Pawlikowska - Jasnorzewska, poetka (zm.9.07.1945) 

 25.11. Światowy Dzień Pluszowego Misia 

25.11. Światowy Dzień bez Futra 

(310) 27.11.1701  urodził się Anders Celsius (Celsjusz), astronom szwedzki, twórca 

stustopniowej skali termometrycznej (zm.25.04.1744) 

(130) 28.11.1881  urodził się Stefan Zweig, pisarz austriacki, autor m.in. zbeletryzowanych 

biografii - „Maria Stuart” (zm.22.02.1942) 

 

GRUDZIEŃ 

 

1.12. Światowy Dzień Walki z AIDS 

4.12. Dzień Górnika - Barbórka 

(110) 5.12.1901 urodził się Walt Disney, amerykański reżyser, twórca filmów rysunkowych 

(zm.15.12.1966) 

(85)   6.12.1926 zmarł Claude Monet, francuski malarz, jeden z głównych twórców  

  impresjonizmu (ur.14.11.1840) 

10.12. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, obchodzony w rocznicę  

 uchwalenia przez ONZ w 1948 r. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 

(115) 10.12.1896  zmarł Alfred Nobel, szwedzki chemik i przemysłowiec, fundator nagród 

swojego imienia (ur.21.10.1833) 

(135) 11.12.1876  urodził się Mieczysław Karłowicz, kompozytor, skrzypek, taternik 

(zm.8.02.1909) 

(75) 10.12.1936  zmarł Luigi Pirandello, pisarz włoski, wybitny dramaturg, laureat nagrody  

  Nobla w 1934 r. (ur.28.06.1867) 

(65)   11.12.1946  utworzono UNICEF, Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom 

(190) 12.12.1821 urodził się Gustaw Flaubert, pisarz francuski – „Pani Bovary”, „Szkoła  

  uczuć” (zm.8.05.1880) 



(30)   13.12.1981  wprowadzenie stanu wojennego 

(130) 17.12.1881  urodził się Mieczysław Orłowicz, organizator polskiej turystyki, autor  

  licznych przewodników, m.in. po Przemyślu (zm.4.10.1959) 

(90)   17.12.1921  zmarła Gabriela Zapolska, pisarka, publicystka, aktorka (ur.30.03.1857) 

(130) 19.12.1881 urodził się Józef Wilk, rzeźbiarz i pedagog (zm. w Przemyślu 4.03.1957) 

(150) 22.12.1861  urodził się Zenon Przesmycki - Miriam, poeta, krytyk literacki, tłumacz,  

  wydawca, odkrywca i komentator dzieł Norwida (zm.3.04.1944) 

(95)   25.12.1916  zmarł Adam Chmielowski, Święty Brat Albert, założyciel wspólnoty  

  zakonnej, opiekun biednych i chorych (ur.20.08.1845) 

 (90)   29.12.1921  urodził się Ludwik Jerzy Kern, satyryk, tłumacz, poeta, autor książek  

dla dzieci (zm.29.10.2010) 

(85)   29.12.1926  zmarł Rainer Maria Rilke, wybitny austriacki poeta - „Elegie duinejskie”,  

  „Sonety do Orfeusza” (ur.4.12.1875) 

(35)   31.12.1976  zmarła Elżbieta Jackiewiczowa, autorka książek dla młodzieży  

  (ur.22.02.1902) 

 

 

      opr. Ewa Lis, Agata Pilawa 


