Kalendarz rocznic i wydarzeń 2015
Rok 2015 ogłoszono:
Rokiem św. Jana Pawła II
Rokiem Jana Długosza
Rokiem Polskiego Teatru
Rokiem Witkiewiczów
Rokiem Samorządu Terytorialnego

STYCZEŃ
1.01

Światowy Dzień Pokoju

(130) 1.01.1885 – urodziła się Mieczysława Ćwiklińska, wybitna polska
aktorka (zm. 28.07.1972)
(120) 1.01.1895 – urodził się Nikifor (właśc. Epifaniusz Drowniak), wybitny
malarz – samouk (zm. 10.10.1968)
(110) 1.01.1905 – w Przemyślu urodził się Walerian Kramarz, pedagog,
historyk, autor pionierskiej pracy z zakresu demografii Ludność Przemyśla
w latach 1521 – 1921 (zamordowany przez NKWD w czerwcu 1941 r.)
(20) 1.01.1995 – wprowadzono denominację polskiego złotego (10 000 = 1 zł)
(145) 3.01.1870 – urodził się Herman Lieberman, prawnik, polityk,
wieloletni poseł ziemi przemyskiej w sejmie galicyjskim i II RP
(zm. 21.10.1941)
(230) 4.01.1785 – urodził się Jakub Grimm, wraz z bratem Wilhelmem
współtworzył klasyczną baśń dla dzieci (zm. 20.09.1863)
(55) 4.01.1960 – zmarł Albert Camus, pisarz francuski, laureat Nagrody Nobla
w 1957 r. (ur. 7.11.1913)
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(50) 4.01.1965 – zmarł Thomas Stearns Eliot, anglo-amerykański poeta,
dramaturg i krytyk, laureat Nagrody Nobla w 1948 r. (ur. 26.09.1888)
(50) 7.01.1965 – zmarł Stanisław Kolbuszewski, historyk literatury,
krytyk literacki (ur. w Przemyślu 22.06.1901)
(80) 8.01.1935 – urodził się Elvis Presley, legendarny piosenkarz amerykański
(zm. 16.VIII.1977)
(70) 9.01.1945 – urodziła się Małgorzata Musierowicz, autorka niezwykle
popularnych książek dla dzieci i młodzieży
(75) 18.01.1940 – zmarł Kazimierz Przerwa - Tetmajer, poeta (ur. 12.02.1865)
(40) 19.01.1975 – zmarł Kazimierz Wyka, krytyk literacki, historyk literatury
(ur. 19.03.1910)
(160) 20.01.1855 – urodził się Ludwik Solski, wybitny polski aktor
(zm. 19.12.1954)
(95) 20.01.1920 – urodził się Federico Fellini, włoski reżyser filmowy
(zm. 31.10.1993)
21.01

Dzień Babci

(65) 21.01.1950 – zmarł George Orwell (właśc. Arthur Blair), angielski pisarz
i publicysta (ur. 25.06.1903)
22.01

Dzień Dziadka

(110) 23.01.1905 – urodził się Konstanty Ildefons Gałczyński, poeta
(zm. 6.12.1953)
(75) 27.01.1940 – zmarł Izaak Babel, prozaik rosyjski (ur. 13.07.1894)
(155) 29.01.1860 – urodził się Antoni Czechow, wybitny dramaturg i prozaik
rosyjski (zm. 15.07.1904)
(165) 30.01.1850 – urodził się Aleksander Gierymski, malarz (zm. 8.03.1901)
(120) 31.01.1895 – urodził się Stanisław Młodożeniec, poeta (zm. 21.01.1959)
(30) 31.01.1985 – zmarł Józef Mackiewicz, prozaik, publicysta, od 1945 r. na
emigracji (ur. 1.04.1902)
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LUTY
(280) 3.02.1735 – w Dubiecku urodził się Ignacy Krasicki, najwybitniejszy
pisarz polskiego Oświecenia, biskup warmiński, patron Przemyskiej
Biblioteki Publicznej (zm. 14.03.1801)
(510) 4.02.1505 – urodził się Mikołaj Rej, pisarz, autor bajek i epigramatów,
nazywany ojcem polskiej literatury (zm. w 1569 r.)
(70) 4.02.1945 – początek konferencji w Jałcie, która określiła kształt
powojennej Europy, z udziałem W. Churchilla, F. D. Roosevelta i J. Stalina
(20) 4.02.1995 – zmarła Klementyna Sołonowicz – Olbrychska, autorka
książek dla dzieci i młodzieży (ur. 16.09.1919)
(125) 10.02.1890 – urodził się Borys Pasternak, rosyjski poeta i prozaik,
laureat Nagrody Nobla w 1958 r. (zm. 30.06.1960)
11.02

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

14.02

Walentynki – Dzień Zakochanych

(190) 18.02.1825 – urodził się Mór Jókai, węgierski pisarz, autor powieści
historycznych i obyczajowych (zm. 5.05.1904)
(125) 22.02.1890 – w Przemyślu urodził się Kazimierz Opaliński,
znakomity aktor teatralny i filmowy (zm. 6.06.1979)
(330) 23.02.1685 – urodził się Georg Friedrich Haendel, wybitny kompozytor
niemiecki, twórca muzyki oratoryjnej, instrumentalnej i operowej
(zm. 14.04.1759)
(130) 24.02.1885 – urodził się Juliusz Kaden – Bandrowski, pisarz
i publicysta, żołnierz legionów (zm. 8.08.1944)
(130) 24.02.1885 – urodził się Stanisław Ignacy Witkiewicz – Witkacy, pisarz,
malarz, filozof, teoretyk sztuki (zm. 18.09.1939)
(25) 28.02.1990 – zmarł Kornel Filipowicz, prozaik i poeta (ur. 27.10.1913)
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MARZEC
(205)
1.03.1810 – urodził się Fryderyk Chopin, największy polski
kompozytor, pianista – wirtuoz (zm. 17.10.1849)
(80) 1.03.1935 – urodził się Ernest Bryll, poeta, prozaik, dramatopisarz
(35) 2.03.1980 – zmarł Jarosław Iwaszkiewicz, prozaik, poeta, dramaturg,
eseista, wieloletni prezes ZLP (ur. 20.02.1894)
(80) 2.03.1935 – urodził się Marek Nowakowski, prozaik
(200) 4.03.1815 – w Jaworniku Ruskim urodził się Mychajło Werbyćki,
ksiądz greckokatolicki, kompozytor, autor ukraińskiego hymnu
(zm. 7.12.1870 w Młynach)
(540) 6.03.1475 – urodził się Michał Anioł (właśc. Michelangelo Buonarroti),
włoski rzeźbiarz, malarz, architekt i poeta, wielki artysta Renesansu
(zm. 18.02.1564)
(230) 6.03.1785 – urodził się Karol Kurpiński, kompozytor, twórca baletów,
oper i pieśni (zm. 18.09.1857)
(140) 7.03.1875 – urodził się Maurice Ravel, francuski kompozytor, autor
m. in. słynnego Bolera (zm. 28.12.1937)
(30) 7.03.1985 – zmarł Arkady Fiedler, pisarz, podróżnik (ur. 28.11.1894)
8.03

Międzynarodowy Dzień Kobiet

(75) 10.03.1940 – zmarł Michaił Bułhakow, rosyjski prozaik i dramaturg
(ur. 14.05.1891)
(105) 11.03.1910 – urodził się Artur Rzeczyca, właśc. Artur Buxbaum,
poeta, lata dzieciństwa i młodości spędził w Przemyślu (zginął podczas
wojny)
(40) 13.03.1975 – zmarł Ivo Andrić, prozaik i poeta jugosłowiański, laureat
Nagrody Nobla w 1961 r. (ur. 10.10.1892)
(250) 14.03.1765 – zmarła Elżbieta Drużbacka, pisarka, jedna z pierwszych
kobiet - autorek w literaturze polskiej (ur. ok. 1698 r.)
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(75) 16.03.1940 – zmarła Selma Lagerlöf, szwedzka pisarka, autorka
Cudownej Podróży, laureatka Nagrody Nobla w 1909 r. (ur. 20.11.1858)
(45)
16.03.1970 – zmarł Jerzy Szaniawski, dramaturg i prozaik
(ur. 10.02.1886)
(150) 17.03.1865 – urodził się Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent
niepodległej Polski (zginął 16.12.1922)
(155) 18.03.1860 – w Medyce urodził się Jan Gwalbert Pawlikowski,
ekonomista, działacz społeczny, badacz literatury, pionier ruchu ochrony
przyrody, założyciel pisma Wierchy (zm. 6.03.1939)
(30) 19.03.1985 – zmarł Leopold Tyrmand, prozaik, publicysta, propagator
jazzu, od 1966 r. na emigracji (ur. 16.05.1920)
20.03

Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych

21.03

Międzynarodowy Dzień Poezji

(330) 21.03.1685 – urodził się Johann Sebastian Bach, wybitny kompozytor
niemiecki, autor muzyki oratoryjnej i orkiestrowej (zm. 28.07.1750)
22.03

Światowy Dzień Wody

(125) 24.03.1890 – urodził się Stanisław Jurek, językoznawca, badacz
literatury, działacz TPN i „Fredreum” (zm. 5.07.1974)
(110) 24.03.1905 – zmarł Jules Verne, pisarz francuski, autor popularnych
powieści
fantastyczno-naukowych, przygodowych i podróżniczych (ur. 8.02.1828)
27.03

Międzynarodowy Dzień Teatru
KWIECIEŃ

(265) 1.04.1750 – urodził się Hugo Kołłątaj, pisarz polityczny, pedagog,
czołowy ideolog polskiego Oświecenia (zm. 28.02.1812)
2.04

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

(210) 2.04.1805 – urodził się Hans Christian Andersen, pisarz duński, klasyk
światowej literatury dziecięcej (zm. 4.07.1875)
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(175) 2.04.1840 – urodził się Emil Zola, francuski pisarz, teoretyk i główny
przedstawiciel naturalizmu (zm. 29.09.1902)
(35) 4.04.1980 – zmarł Władysław Tatarkiewicz, filozof (ur. 3.04.1886)
(495) 6.04.1520 – zmarł Rafael (właśc. Raffaelo Santi), wybitny włoski
malarz i architekt (ur. 26.03.1483)
7.04

Światowy Dzień Zdrowia

7.04

Dzień Pamięci o Holokauście

(5) 10.04.2010 – Katastrofa polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku,
do której doszło w sobotę, 10 kwietnia 2010 roku o godz. 8:41:06 czasu
środkowoeuropejskiego letniego. Zginęło w niej 96 osób, wśród nich prezydent
RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard
Kaczorowski,
(490) 10.04.1525 – w Krakowie odbył się Hołd Pruski złożony królowi
Zygmuntowi Staremu przez mistrza krzyżackiego Alberta Hohenzollerna
(95) 10.04.1920 – urodził się Maciej Słomczyński, pisarz, tłumacz, autor
książek dla dzieci i powieści kryminalnych (jako Joe Alex) (zm. 21.03.1998)
(95) 12.04.1920 – urodziła się Anna Kamieńska, poetka, tłumaczka, autorka
książek dla dzieci (zm. 10.05.1986)
(320) 13.04.1695 – zmarł Jean de La Fontaine, francuski poeta, autor
nieśmiertelnych Bajek (ur. 7 lub 8.10.1621)
(150)
15.04.1865 – urodziła się Olga Boznańska, malarka, wybitna
portrecistka (zm. 26.10.1940)
(100) 16.04.1915 – urodził się Tadeusz Kantor, malarz, reżyser, wybitny
twórca teatralny (zm. 8.12.1990)
18.04

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

(60) 18.04.1955 – zmarł Albert Einstein, niemiecki fizyk, twórca teorii
względności, laureat Nagrody Nobla w 1921 r. (ur. 14.03.1879)
(110) 20.04.1905 – urodziła się Hanna Januszewska, pisarka, autorka
popularnych książek dla dzieci (zm. 18.07.1980)
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(70)
20.04.1945 – zmarł Wacław
niepodległościowy (ur. 24.08.1858)

Sieroszewski,

pisarz,

działacz

(105) 21.04.1910 – zmarł Mark Twain (właśc. Samuel Langhorne Clemens),
pisarz amerykański (ur. 30.11.1835)
22.04

Dzień Ziemi

23.04

Światowy Dzień Książek i Praw Autorskich

(30) 24.04.1985 – zmarł Alejo Carpentier, kubański pisarz i muzykolog
(ur. 26.12.1904)
(20) 26.04.1995 – zmarła Hanna Ożogowska, pisarka, pedagog, red. nacz.
Płomyka w latach 1952 – 1969, autorka książek dla dzieci i młodzieży (ur.
20.07.1904)
(10) 26.04.2005 – w Przemyślu zmarł Jan Rożański, historyk, autor
przewodników (ur. 1923)
(110) 27.04.1905 – urodził się Julian Stryjkowski, prozaik (zm. 8.08.1996)
29.04.

Międzynarodowy Dzień Tańca

(35)
29.04.1980 – zmarł Sir Alfred Hitchcock, reżyser amerykański
pochodzenia angielskiego, mistrz filmu kryminalnego (ur. 13.08.1899)

MAJ
1.05
Pracy

Święto Pracy - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi

(115) 1.05.1900 – urodził się Aleksander Wat, poeta, autor wspomnień, od
1959 r. na emigracji (zm. 29.07.1967)
2.05
3.05
Narodowe

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r. – Święto

(110) 3.05.1905 – urodził się George Bidwell, angielski pisarz, autor powieści
historycznych i podróżniczych, od 1949 mieszkał w Polsce (zm. 20.06.1989)
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(175) 7.05.1840 – urodził się Piotr Czajkowski, rosyjski kompozytor, autor
muzyki orkiestrowej oraz popularnych oper i baletów (zm. 6.11.1893)
(30) 7.05.1985 – zmarł Adam Bahdaj, autor popularnych książek dla dzieci
i młodzieży (ur. 2.01.1918)
8.05
światowej
w Europie)
8.05

Dzień Zwycięstwa (w rocznicę zakończenia II wojny

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

(135) 8.05.1880 – zmarł Gustaw Flaubert, wybitny prozaik francuski
(ur. 12.12.1821)
9.05

Dzień Unii Europejskiej – Dzień Europy

(155) 9.05.1860 – urodził się Sir James Matthew Barrie, pisarz brytyjski, autor
Przygód Piotrusia Pana (zm. 19.06.1937)
(120) 11.05.1895 – urodził się Jan Parandowski, prozaik, eseista, tłumacz,
znawca
i popularyzator antyku (zm. 26.09.1978)
(80) 12.05.1935 – zmarł Józef Piłsudski, mąż stanu, Naczelnik Państwa,
Marszałek Polski (ur. 5.12.1867)
(45) 12.05.1970 – zmarł generał Władysław Anders, dowódca Armii Polskiej
na Wschodzie i II Korpusu Polskiego (ur. 11.08.1892)
(85) 14.05.1930 – zmarł Władysław Orkan (wlaśc. Franciszek Smreczyński),
prozaik, dramaturg, publicysta (ur. 27.11.1875)
(145)
17.05.1870 – urodził się Lucjan Rydel, pisarz młodopolski
(zm. 8.04.1918)
18.05

Międzynarodowy Dzień Muzeów

(105) 18.05.1910 – zmarła Eliza Orzeszkowa, czołowa pisarka polskiego
pozytywizmu (ur. 6.06.1841)
(95) 18.05.1920 – urodził się Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II
(535) 19.05.1480 – zmarł Jan Długosz, kanonik, dyplomata, historyk, autor
monumentalnej Historii Polonica, obejmującej dzieje Polski do 1480 r. (ur.
1415 r.)
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(60) 19.05.1955 – zmarł Tadeusz Sygietyński, kompozytor, twórca Zespołu
Pieśni i Tańca „Mazowsze” (ur. 24.09.1896)
(50) 19.05.1965 – zmarła Maria Dąbrowska, pisarka (ur. 6.10.1889)
(35) 21.05.1980 – zmarła Beata Obertyńska, poetka, prozaiczka, od wojny na
emigracji (ur. 18.07.1898)
(130) 22.05.1885 – zmarł Victor Hugo, francuski pisarz, czołowy teoretyk
romantyzmu (ur. 26.02.1802)
24.05

Zielone Świątki – Święto Ludowe

(110) 24.05.1905 – urodził się Michał Szołochow, pisarz rosyjski, laureat
Nagrody Nobla w 1965 r. (zm. 21.02.1984)
(75) 24.05.1940 – urodził się Josif Brodski, poeta rosyjski, laureat Nagrody
Nobla w 1987 r. (zm. 28.01.1996)
26.05

Dzień Matki

(175) 27.05.1840 – zmarł Niccolo Paganini, włoski kompozytor, legendarny
skrzypek – wirtuoz (ur. 27.10.1782)
(375) 30.05.1640 – zmarł Peter Paul Rubens, malarz flamandzki, wybitny
artysta baroku (ur. 28.06.1577)
(20) 30.05.1995 – zmarła Małgorzata Hillar, poetka (ur. 19.08.1926)

CZERWIEC
1.06

Międzynarodowy Dzień Dziecka

(100) 1.06.1915 – urodził się ksiądz Jan Twardowski, poeta
(40) 1.06.1975 – powstało województwo przemyskie (istniało do końca
1998 r.)
(140) 3.06.1875 – zmarł Georges Bizet, kompozytor francuski, autor
popularnych oper (ur. 25.10.1838)
(125) 3.06.1890 – zmarł Oskar Kolberg, etnograf, muzyk, autor dzieła Lud,
jego zwyczaje... (ur. 22.02.1814)
5.06

Światowy Dzień Środowiska Naturalnego
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(135) 5.06.1880 – w Przemyślu urodził się Edward Leszczyński, poeta,
dramaturg, współtwórca „Zielonego Balonika” (zm. 26.09.1921)
(485) 6.06.1530 – urodził się Jan Kochanowski, największy pisarz polskiego
Odrodzenia (zm. 22.07.1584)
(140) 6.06.1875 – urodził się Tomasz Mann, wybitny pisarz niemiecki, laureat
Nagrody Nobla w 1929 r. (zm. 12.08.1955)
(205)
8.06.1810 – urodził się Robert Schumann, niemiecki pianista
i kompozytor epoki romantyzmu (zm. 29.07.1856)
(145)
9.06.1870 – zmarł Karol Dickens, wybitny pisarz angielski
(ur. 7.02.1812)
(100) 10.06.1915 – urodził się Saul Bellow, powieściopisarz amerykański,
laureat Nagrody Nobla w 1976 r.
(65) 13.06.1950 – zmarł Ksawery Pruszyński, prozaik, publicysta, dyplomata
(ur. 4.12.1907)
(45) 14.06.1970 – zmarł Roman Ingarden, wybitny polski filozof i estetyk
(ur. 5.02.1893)
(180) 16.06.1835 – urodził się Józef Szujski, dramaturg, poeta, historyk,
współtwórca Teki Stańczyka (zm. 7.02.1883)
(25) 16.06.1990 – zmarła Alodia Kawecka – Gryczowa, bibliotekarz, historyk
książki i kultury (ur. 11.08.1903)
(60) 18.06.1955 – zmarł się Aleksander Zelwerowicz, wybitny aktor, reżyser
i pedagog (ur. 14.08.1877)
(200) 20.06.1815 – w Warszawie proklamowano powstanie Królestwa
Polskiego
23.06

Dzień Ojca

(130) 23.06.1885 – urodził się Juliusz Osterwa, aktor, reżyser, pedagog,
twórca teatru „Reduta” (zm. 10.05.1947)
(155) 24.06.1860 – urodził się Jan Stanisławski, malarz, pedagog, czołowy
przedstawiciel polskiego impresjonizmu (zm. 6.01.1907)
(85) 25.06.1930 – zmarła Maryla Wolska, poetka (ur. 13.03.1873)
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(85) 26.06.1930 – urodził się Sławomir Mrożek, dramaturg, prozaik
(15) 28.06.2000 – zmarł ks. Józef Tischner, filozof, eseista, kaznodzieja
(ur. 12.03.1931)
(115) 29.06.1900 – urodził się Antoine de Saint-Exupéry, francuski pisarz
i lotnik (zm. 31.07.1944)
(85) 29.06.1930 – zmarł Julian Ejsmond, poeta, bajkopisarz, autor utworów
dla dzieci (ur. 26.02.1892)

LIPIEC
1.07

Światowy Dzień Architektury

(215) 2.07.1800 – urodził się Piotr Michałowski, malarz, od 1840 r.
związany z Bolestraszycami (zm. 9.06.1855)
(50) 2.07.1965 – zmarł Wilhelm Mach, pisarz i krytyk literacki (ur. 1.01.1917)
(15) 4.07.2000 – zmarł Gustaw Herling-Grudziński, pisarz, współzałożyciel
Kultury (ur. 20.05.1919)
(40) 4.07.1975 – zginął Konrad Swinarski, reżyser teatralny (ur. 4.07.1929)
(85) 7.07.1930 – zmarł Sir Arthur Conan Doyle, pisarz angielski, twórca
postaci Sherlocka Holmesa (ur. 22. 22.05.1859)
(80) 9.07.1935 – urodziła się Halina Poświatowska, poetka (zm. 11.10.1967)
(70) 9.07.1945 – zmarła Maria Pawlikowska – Jasnorzewska, poetka,
dramatopisarka (ur. 24.11.1891)
(90) 10.07.1925 – urodził się Edmund Niziurski, autor powieści dla młodzieży
(80) 13.07.1935 – urodził się Jarosław Marek Rymkiewicz, poeta, dramaturg,
krytyk, tłumacz
(605) 15.07.1410 – bitwa pod Grunwaldem
(30) 16.07.1985 – zmarł Heinrich Böll, pisarz niemiecki, laureat Nagrody
Nobla w 1972 r. (ur. 21.02.1917)
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(405) 18.07.1610 – zmarł Caravaggio (właśc. Michelangelo Merisi da
Caravaggio), włoski malarz epoki baroku (ur. 28.09.1573)
(35) 25.07.1980 – zmarł Włodzimierz Wysocki, rosyjski aktor, poeta,
pieśniarz (ur. 25.01.1938)
(130) 26.07.1885 – urodził się André Maurois (właśc. Emile Herzog),
francuski powieściopisarz i biografista (zm. 9.10.1967)
(125)
29.07.1890 – zmarł Vincent van Gogh, malarz holenderski
(ur. 30.03.1835)
(20) 30.07.1995 – zmarł Aleksander Bardini, aktor, reżyser, pedagog
(ur. 17.11.1913)
SIERPIEŃ
(71) 1.08.1944 – wybuchło powstanie warszawskie
(260) 2.08.1755 – urodził się generał Jan Henryk Dąbrowski, twórca
Legionów Polskich we Włoszech (zm. 6.06.1818)
(165) 5.08.1850 – urodził się Guy de Maupassant, znakomity nowelista
francuski (zm. 6.07.1893)
(70) 6.08.1945 – zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę (19.08 – na
Nagasaki)
(125) 8.08.1890 – urodziła się Zofia Kossak – Szczucka, autorka powieści
historycznych i utworów dla młodzieży (zm. 9.04.1968)
(100) 9.08.1915 – zmarł Jerzy Żuławski, poeta, prozaik, autor powieści
fantastyczno – naukowych (ur. 14.07.1874)
(110) 10.08.1905 – w Przemyślu urodził się Tymon Terlecki, pisarz,
teatrolog, historyk literatury, od wojny na emigracji (zm. 6.11.2000)
(70) 11.08.1945 – zmarł Stefan Jaracz, wybitny aktor, reżyser, współtwórca
i dyrektor teatru „Ateneum” (ur. 24.12.1883)
(95) 12 – 15.08.1920 – rozegrała się decydująca w wojnie polsko - sowieckiej
bitwa o Warszawę, zwana „cudem nad Wisłą”
15.08

Święto Wojska Polskiego
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(115) 15.08.1900 – urodził się Jan Brzechwa (właśc. Jan Lesman), poeta,
prozaik, satyryk, autor znakomitych utworów dla dzieci (zm. 2.07.1966)
(80) 15.08.1935 – zmarła Stanisława Przybyszewska, pisarka, malarka,
autorka dramatów historycznych (ur. 1.10.1901)
(165) 18.08.1850 – zmarł Honoré de Balzac, znakomity powieściopisarz
francuski (ur. 20.05.1799)
(45) 19.08.1970 – zmarł Paweł Jasienica (właśc. Leon Lech Beynar), pisarz,
publicysta, autor poczytnych książek historycznych (ur. 10.11.1909)
(170) 20.08.1845 – urodził się Święty Brat Albert (Adam Chmielowski),
powstaniec styczniowy, artysta malarz, założyciel zgromadzeń zakonnych,
opiekun biednych i opuszczonych (zm. 25.12.1916)
(135) 26.08.1880 – urodził się Guillaume Apollinaire (właśc. Wilhelm
Apolinary Kostrowicki), francuski poeta (zm. 9.11.1918)
28.08

Święto Lotnictwa Polskiego
WRZESIEŃ

1.09

Międzynarodowy Dzień Pokoju

(76) 1.09.1939 – wybuch II wojny światowej
(65) 2.09.1950 – zmarła Hanka Ordonówna, pieśniarka, aktorka, wielka
gwiazda międzywojennych kabaretów (ur. 11.08.1904)
(45) 2.09.1970 – zmarł François Mauriac, francuski pisarz, laureat Nagrody
Nobla w 1952 r. (ur. 11.10.1885)
(100) 5.09.1915 – zmarł Stanisław Witkiewicz, malarz, pisarz, krytyk sztuki,
twórca tzw. stylu zakopiańskiego (ur. 8.05.1851)
(85) 6.09.1930 – w Przemyślu zmarł dr Leonard Tarnawski, prawnik,
prezes przemyskiego „Sokoła”, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół
Nauk, poseł na Sejm w odrodzonej Polsce, jeden z twórców Konstytucji
z 1921 r. (ur. 21.12.1847)
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(45) 12.09.1970 – zmarł Jan Izydor Sztaudynger, poeta, satyryk, autor
popularnych fraszek (ur. 28.04.1904)
(190) 16.09.1825 – zmarł Franciszek Karpiński, poeta, przedstawiciel
sentymentalizmu (ur. 4.10.1741)
17.09 – Dzień Sybiraka
(20) 18.09.1995 – zmarła Helena Bechlerowa, autorka książek dla dzieci
(ur. 2.12.1908)
(170) 21.09.1845 – zmarła Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, pierwsza
polska autorka książek dla dzieci (ur. 23.11.1798)
22.09

Europejski Dzień bez Samochodu

(45)
25.09.1970 – zmarł Erich Maria Remarque, pisarz niemiecki
(ur. 22.06.1898)
(70) 26.09.1945 – zmarł Bela Bartók, węgierski kompozytor, pianista
i pedagog (ur. 25.03.1881)
(25) 26.09.1990 – zmarł Alberto Moravia, włoski prozaik (ur. 28.11.1907)
27.09

Światowy Dzień Turystyki

(60) 29.09.1955 – zmarła Lucyna Krzemieniecka, autorka książek dla dzieci
(ur. 11.05.1907)
(25) 30.09.1990 – zmarł Patrick White, prozaik australijski, laureat Nagrody
Nobla w 1973 r. (ur. 28.05.1912)
PAŹDZIERNIK
październik - Miesiąc Dobroci dla Zwierząt
1.10

Międzynarodowy Dzień Muzyki

(25) 3.10.1990 – nastąpiło zjednoczenie Niemiec
(45) 6.10.1970 – zmarł Julian Przyboś, poeta, eseista, tłumacz (ur. 5.03.1901)
(105) 8.10.1910 – zmarła Maria Konopnicka, poetka, nowelistka, autorka
książek dla dzieci (ur. 23.03.1842)
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(180) 10.10.1835 – zmarł Kazimierz Brodziński, poeta, historyk i krytyk
literatury (ur. 8.03.1791)
(175) 12.10.1840 – urodziła się Helena Modrzejewska, wybitna aktorka
(zm. 8.04.1909)
14.10

Dzień Edukacji Narodowej

(270) 19.10.1745 – zmarł Jonathan Swift, angielski pisarz, autor Podróży
Guliwera (ur. 30.11.1667)
(110) 19.10.1905 – urodziła się Hanna Mortkowicz – Olczakowa, pisarka,
biografistka, autorka książek dla dzieci (zm. 3.01.1968)
(145) 22.10.1870 – urodził się Iwan Bunin, rosyjski poeta i prozaik, laureat
Nagrody Nobla w 1933 r. (zm. 8.11.1953)
(70) 24.10.1945 – weszła w życie Karta Narodów Zjednoczonych – oficjalny
początek działalności ONZ
24.10

Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych

(190) 25.10.1825 – urodził się Johann Strauss (syn), austriacki kompozytor,
skrzypek i dyrygent, mistrz walca i operetki wiedeńskiej (zm. 3.06.1899)
(125) 26.10.1890 – zmarł Carlo Collodi, włoski pisarz, twórca postaci Pinokia
(ur. 24.11.1826)
(120)
30.10.1895
(zm. 15.07.1989)

–

urodziła

się

Maria

Kuncewiczowa,

pisarka

(70) 31.10.1945 – zmarł Wincenty Witos, działacz ruchu ludowego,
przywódca PSL „Piast”, premier (ur. 21.01.1874)

LISTOPAD
(65) 2.11.1950 – zmarł George Bernard Shaw, dramaturg angielski, laureat
Nagrody Nobla w 1925 r. (ur. 26.07.1856)
(130) 3.11.1885 – w Przemyślu urodził się Władysław Tarnawski
(syn Leonarda), historyk literatury angielskiej, tłumacz, m. in. wszystkich
dzieł W. Szekspira (zm. 4.04.1951)
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(260) 6.11.1755 – urodził się Stanisław Staszic, uczony, filozof, działacz
i pisarz polityczny, wybitny przedstawiciel polskiego Oświecenia
(zm. 20.01.1826)
(155) 6.11.1860 – urodził się Ignacy Jan Paderewski, kompozytor, pianista –
wirtuoz, działacz polityczny (zm. 29.06.1941)
(150)
10.11.1865 – urodził się Władysław Umiński, autor książek
podróżniczych i przygodowych (zm. 31.12.1954)
(35) 10.11.1980 – Sąd Najwyższy zarejestrował NSZZ „Solidarność”
11.11

Narodowe Święto Niepodległości

(85)
11.11.1930 – urodził się Tadeusz Nowak, poeta i prozaik
(zm. 11.08.1991)
(165) 13.11.1850 – urodził się Robert Louis Stevenson, angielski pisarz, autor
powieści fantastycznych, przygodowych i podróżniczych (zm. 3.12.1894)
(175) 14.11.1840 – urodził się Claude Monet, malarz francuski, czołowy
twórca impresjonizmu (zm. 6.12.1926)
(25) 14.11.1990 – zmarł Adolf Rudnicki, prozaik (ur. 19.02.1912)
(120) 15.11.1895 - urodził się Antoni Słonimski, poeta, dramaturg, publicysta,
współzałożyciel Skamandra (zm. 4.07.1976)
16.11

Światowy Dzień Tolerancji

(70)
16.11.1945 – utworzenie UNESCO – Organizacji Narodów
Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury
(235) 17.11.1780 – zmarł Bernardo Bellotto, zw. Canaletto, włoski malarz,
nadworny artysta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, autor widoków
Warszawy (ur. 30.01.1721)
(110) 17.11.1905 – urodził się Adam Ważyk, poeta, tłumacz, eseista
(zm. 13.08.1982)
(105) 20.11.1910 – zmarł Lew Tołstoj, wybitny pisarz rosyjski (ur. 9.09.1828)
(90) 20.11.1925 – zmarł Stefan Żeromski, pisarz (ur. 14.10.1864)
(75)
20.11.1940 – zmarł Wacław Berent, prozaik, tłumacz, eseista
(ur. 28.09.1873)
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21.11

Światowy Dzień Życzliwości (World Halo Day)

(140) 24.11.1875 – urodził się Xawery Dunikowski, wybitny rzeźbiarz
(zm. 26.01.1964)
25.11
Światowy Dzień Pluszowego Misia
25.11

Światowy Dzień bez Futra

(160) 26.11.1855 – zmarł Adam Mickiewicz (ur. 25.12.1798)
(170) 27.11.1845 – urodził się Walery Przyborowski, pisarz, autor powieści
historycznych dla dzieci i młodzieży (zm. 3.03.1913)
(120) 27.11.1895 – zmarł Aleksander Dumas (syn), francuski prozaik
i dramaturg (ur. 28.07.1824)
(135) 28.11.1880 – urodził się Aleksander Błok, poeta rosyjski, czołowy
przedstawiciel symbolizmu (zm. 7.08.1921)
(185) 29.11.1830 – wybuchło powstanie listopadowe
(115) 30.11.1900 – zmarł Oskar Wilde, angielski powieściopisarz, dramaturg
i poeta (ur. 16.10.1854)
(30) 30.11.1980 – w Przemyślu zmarł Franciszek Persowski, historyk
(ur. 23.08.1895)
GRUDZIEŃ
1.12

Światowy Dzień Walki z AIDS

4.12

Dzień Górnika i Naftowca – Barbórka

(140)
4.12.1875 – urodził się Rainer Maria Rilke, poeta austriacki
(zm.29.12.1926)
(145) 5.12.1870 – zmarł Aleksander Dumas (ojciec), francuski pisarz, autor
popularnych powieści historyczno – przygodowych (ur. 24.07.1802)
(90)
5.12.1925 – zmarł Władysław Stanisław Reymont, pisarz, laureat
Nagrody Nobla w 1924 r. (ur. 7.05.1867)
(110) 9.12.1905 – w Przemyślu urodził się Mieczysław Słaby, działacz
harcerski i sportowy, lekarz wojskowy, uczestnik obrony Westerplatte
(zm. 15.03.1948)
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(30)
9.12.1985 – zmarł Ireneusz Iredyński, prozaik i dramaturg
(ur. 12.06.1939)
10.12

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

(205) 11.12.1810 – urodził się Alfred de Musset, francuski poeta i dramaturg
romantyczny (zm. 2.05.1857)
(125) 11.12 1890 – urodził się Józef Grycz, bibliotekarz, teoretyk i organizator
nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego w XX wieku (zm. 23.10.1954)
(155) 12.12.1860 – urodził się Jan Kasprowicz, poeta epoki Młodej Polski,
dramaturg, tłumacz (zm. 1.08.1926)
(45) 14 – 22.12.1970 – tzw. „wydarzenia grudniowe”, strajki i manifestacje
robotnicze w Gdańsku, krwawo stłumione przez władze
(25)
14.12.1990 – zmarł Friedrich Dürrenmatt, szwajcarski prozaik
i dramaturg (ur. 5.01.1921)
(245) 17.12.1770 – urodził się Ludvig van Beethoven, wielki kompozytor
niemiecki (zm. 26.03.1827)
(100)
19.12.1915 – urodziła się Edith Piaf, pieśniarka francuska
(zm. 11.10.1963)
(635) 21.12.1375 – zmarł Giovanni Boccaccio, pisarz, twórca artystycznej
prozy włoskiej (ur. w 1313 r.)
(75) 21.12.1940 – zmarł Francis Scott Fitzgerald, amerykański prozaik
(ur. 24.09.1896)
(195) 29.12.1820 – urodził się Tytus Chałubiński, lekarz, przyrodnik,
odkrywca walorów klimatycznych Zakopanego (zm. 4.11.1889)
(150) 30.12.1865 – urodził się Rudyard Kipling, angielski powieściopisarz
i poeta, autor książek dla dzieci, laureat Nagrody Nobla w 1907 r.
(zm. 18.01.1936)
(110)
31.12.1905 – urodził się Tadeusz Breza, prozaik i eseista
(zm. 19.05.1970)

Oprac. Agata Pilawa
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