Kalendarz rocznic i wydarzeń 2013
Rok 2013 został ogłoszony rokiem powstania styczniowego,
Juliana Tuwima i Witolda Lutosławskiego
Styczeń
(190) 1.01.1823 urodził się Sandor Petöfi, twórca narodowej poezji węgierskiej
(zm. 31.VII.1849)
(150) 1.01.1863 warszawska premiera opery Halka Stanisława Moniuszki
(95) 2.01.1918 urodził się Adam Bahdaj, autor popularnych książek dla dzieci i
młodzieży (zm. 7.05.1985)
(90) 3.01.1923 zmarł Jaroslav Hašek, czeski pisarz, autor Przygód dobrego
wojaka Szwejka (ur. 30.04.1883)
(90) 7.01.1923 urodził się Jerzy Nowosielski, malarz, autor ikon i malowideł
sakralnych (zm. 21.02.2011)
(385)12.01.1628 urodził się Charles Perrault, sławny bajkopisarz francuski
(zm.16.05.1703)
(135)12.01.1878 urodził się Bolesław Leśmian, poeta (zm. 5.11.1937)
(135)12.01.1878 urodził się Ferenc Molnar, pisarz węgierski, autor Chłopców z
Placu Broni (zm. 2.04.1952)
(20) 12.01.1993 zmarł Józef Czapski, artysta malarz, pisarz (ur. 3.04.1896)
(110)13.01.1903 urodziła się Irena Jurgielewiczowa, autorka książek dla dzieci
i młodzieży (zm.24.05.2003)
(115)14.01.1898 zmarł Lewis Carroll, angielski matematyk i pisarz, autor książek
dla dzieci (Alicja w krainie czarów) (ur. 27.01.1832)
(70) 15.01.1943 zmarł Eric Knight, amerykański autor książek dla dzieci (Lassie
wróć) (ur. 10.04.1897)
(55) 17.01.1958 została założona Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
21.01.
Dzień Babci
22.01.
Dzień Dziadka
(150)22.01.1863 wybuchło powstanie styczniowe
(225)22.01.1788 urodził się George Byron, poeta angielski, jeden z czołowych
twórców europejskiego romantyzmu (zm. 19.04.1824)
(230)23.01.1783 urodził się Stendhal, właśc. Henri Beyle, francuski powieściopisarz
(zm. 23.03.1842)
(135)23.01.1878 przeprowadzono pierwszą na ziemiach polskich rozmowę
telefoniczną - między Warszawą a Skierniewicami
(85) 23.01.1928 urodził się Tadeusz Śliwiak, poeta, tłumacz, autor wierszy dla
dzieci (zm. 4.12.1994)

(100) 25.01.1913 urodził się Witold Lutosławski, kompozytor, dyrygent
(zm. 7.02.1994)
(75) 25.01.1938 urodził się Włodzimierz Wysocki, rosyjski pieśniarz i poeta
(zm. 25.07.1980)
(140) 28.01.1873 urodziła się Sidonie Gabrielle Colette, francuska pisarka, autorka
cyklu powieściowego Klaudyna... (zm. 3.08.1954)
(110) 28.01.1903 urodził się Aleksander Kamiński, pisarz, działacz harcerski,
żołnierz Szarych Szeregów, autor Kamieni na szaniec
(zm. 15.03.1978)
(35) 29.01.1978 zmarł Stanisław Dygat, prozaik, felietonista (ur. 5.12.1914)
(65) 30.01.1948 zmarł Mahatma Gandhi, hinduski polityk i filozof (ur. 2.10.1869)
(80) 31.01.1933 zmarł John Galsworthy, powieściopisarz i dramaturg angielski,
laureat nagrody Nobla w 1932 r. (ur. 14.08.1867)
Luty
(95) 1.02.1918 urodził się Ignacy Tokarczuk, arcybiskup, wieloletni
zwierzchnik diecezji i archidiecezji przemyskiej
(zm. 29.12.2012)
(150) 2.02.1863 urodziła się Maria Rodziewiczówna, powieściopisarka,
nowelistka (zm. 16.11.1944)
(120) 3.02.1893 zmarł Teofil Lenartowicz, poeta (ur. 27.02.1822)
(85) 3.02.1928 urodził się Andrzej Szczypiorski, prozaik (zm. 16.05.2000)
(120) 5.02.1893 urodził się Roman Ingarden, wybitny polski filozof i estetyk
(zm. 14.06.1970)
(185) 8.02.1828 urodził się Jules Verne, francuski pisarz, autor powieści
przygodowych i fantastyczno-naukowych (zm. 24.03.1905)
(115)10.02.1898 urodził się Bertolt Brecht, niemiecki dramaturg, prozaik i reżyser
(zm. 14.08.1956)
11.02
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
(50) 11.02.1963 zmarła Sylwia Plath, amerykańska poetka (ur. 27.10.1932)
(70) 12.02.1943 urodziła się Adriana Szymańska, poetka
(130)13.02.1883 zmarł Ryszard Wagner, niemiecki kompozytor i teoretyk sztuki
(ur. 22.05.1813)
(110)13.02.1903 urodził się Georges Simenon, pisarz belgijski, autor powieści
kryminalnych, twórca postaci inspektora Maigret (zm. 4.09.1989)
14.02
Walentynki – Dzień Zakochanych
(255)16.02.1758 urodził się Julian Ursyn Niemcewicz, pisarz dramatyczny,
prozaik, poeta, pamiętnikarz (zm. 21.05.1841)
(30) 16.02.1983 zmarła Kazimiera Iłłakowiczówna, poetka, sekretarka marszałka
Józefa Piłsudskiego (ur. 6.08.1888)

(340) 17.02.1673 zmarł Molier (właśc. Jaean Baptiste Poquelin), największy
francuski komediopisarz, aktor (ur. 15.01.1622)
(540)19.02.1473 urodził się Mikołaj Kopernik, uczony, astronom, matematyk,
twórca heliocentrycznej teorii budowy świata (zm. 24.05.1543)
(115)22.02.1898 urodził się Karol Bunsch, autor powieści historycznych
(zm. 24.11.1987)
(80) 22.02.1933 urodził się Aleksander Minkowski, autor popularnych powieści
dla młodzieży
(30)22.02.1983 zmarł Mieczysław Jastrun, poeta, tłumacz, eseista (ur. 29.10.1903)
(110)23.02.1903 urodził się Antoni Uniechowski, rysownik, malarz, ilustrator książek
(zm.28.05.1976)
(85) 24.02.1928 w Warszawie otwarto Bibliotekę Narodową
(140)27.02.1873 urodził się Enrico Caruso, włoski śpiewak operowy,
najsłynniejszy tenor swoich czasów (zm. 2.08.1921)
(100)27.02.1913 urodził się Irvin Shaw, amerykański prozaik (zm. 17.05.1984)
(35) 28.02.1978 zmarł Janusz Meissner, prozaik, autor utworów o tematyce
lotniczej i morskiej (ur. 21.01.1901)
Marzec
3.03.
Międzynarodowy Dzień Pisarzy
(100) 4.03.1913 w Przemyślu urodził się Kazimierz Galikowski, „Kiju”, muzyk,
śpiewak, znawca folkloru miejskiego, twórca Przemyskiej Kapeli
Podwórkowej (zm. 7.03.2002)
(105) 5.03.1908 urodził się Teodor Parnicki, pisarz, autor powieści historycznych
(zm. 5.12.1988)
(60) 5.03.1953 zmarł Sergiusz Prokofiew, kompozytor rosyjski (ur. 23.04.1891)
(125) 6.03.1888 zmarła Luisa May Alcott, amerykańska pisarka, autorka Małych
kobietek (ur. 29.11.1832)
(85) 6.03.1928 urodził się Gabriel García Marquez, kolumbijski prozaik
i dziennikarz, laureat nagrody Nobla w 1982 r.
8.03.
Międzynarodowy Dzień Kobiet
(45) 8.03.1968 wystąpienia studenckie w Warszawie, które zapoczątkowały tzw.
wydarzenia marcowe
(20) 11.03.1993 zmarła Alina Centkiewiczowa, autorka książek dla dzieci
i młodzieży (ur. 5.12.1907)
(105)12.03.1908 zmarł Edmondo de Amicis, pisarz włoski, autor popularnej
powieści dla młodzieży Serce (ur. 31.10.1846)
(165)13.03.1848 wybuch rewolucji w Wiedniu, początek Wiosny Ludów
(140)13.03.1873 urodziła się Maryla Wolska, poetka (zm. 25.06.1930)
(100)13.03.1913 zmarł Walery Przyborowski, pisarz, historyk, autor
patriotycznych powieści dla młodzieży (ur. 27.11.1845)

(110)15.03.1903 urodził się Józef Czechowicz, poeta, prozaik, krytyk literacki
(zm. 9.09.1939)
(65) 15.03.1948 w Przemyślu zmarł bł. Jan Balicki, ksiądz, rektor
przemyskiego seminarium duchownego w latach 1928 – 1934,
beatyfikowany w roku 2002 (ur. 25.01.1869)
16.03.
Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych
17.03.
Światowy Dzień Morza
(185)20.03.1828 urodził się Henrik Ibsen, norweski dramatopisarz i reżyser
(zm. 23.05.1906)
21.03.
Międzynarodowy Dzień Poezji
21.03.
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
(40) 21.03.1973 zmarł Jan Marcin Szancer, grafik, malarz, ilustrator
(ur. 12.11.1902)
22.03.
Światowy Dzień Wody
(110)24.03.1903 urodził się Igor Newerly, powieściopisarz, pedagog
(zm. 19.10.1987)
(95) 25.03.1918 zmarł Claude Debussy, kompozytor francuski (ur. 22.08.1862)
(85) 25.03.1928 urodziła się Joanna Kulmowa, poetka, dramatopisarka, autorka
książek dla dzieci
(530)26.03.1483 urodził się Rafael, właśc. Rafaelo Santi, wielki malarz
renesansowy (zm. 6.04.1520)
27.03.
Międzynarodowy Dzień Teatru
(145)28.03.1868 urodził się Maksym Gorki, właśc. Aleksiej Pieszkow, pisarz
rosyjski (zm. 14.06.1936)
(90) 28.03.1923 zmarł św. Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski
obrządku łacińskiego, kanonizowany w 2003 r.
(ur. 17.01.1842)
(70) 28.03.1943 zmarł Sergiusz Rachmaninow, rosyjski kompozytor
(ur. 1.04.1873)
(50) 29.03.1963 zmarła Pola Gojawiczyńska, pisarka, autorka powieści
Dziewczęta z Nowolipek, Rajska Jabłoń (ur. 1.04.1896)
(160)30.03.1853 urodził się Vincent van Gogh, malarz holenderski, wybitny
postimpresjonista (zm. 29.07.1890)
Kwiecień
2.04.
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
(45) 4.04.1968 zginął Martin Luther King, przywódca antyrasistowskiego ruchu
w USA, laureat pokojowej nagrody Nobla w 1964 r.
(ur. 15.01.1929)

(60) 5.04.1953 w Przemyślu zmarła Izydora Kossowska, nauczycielka,
harcmistrzyni, organizatorka przemyskiego harcerstwa
(ur. 18.05.1883)
(485) 6.04.1528 zmarł Albrecht Dürer, malarz niemiecki, główny przedstawiciel
renesansu w sztuce środkowoeuropejskiej (ur. 21.05.1471)
7.04.
Dzień Pamięci o Holokauście
7.04.
Światowy Dzień Zdrowia
(95) 8.04.1918 zmarł Lucjan Rydel, poeta, dramaturg, prozaik i tłumacz
(ur. 17.05.1870)
(40) 8.04.1973 zmarł Pablo Picasso (właśc. Pablo Ruiz Blasco), malarz, grafik
i rzeźbiarz hiszpański (ur. 25.10.1881)
(45) 9.04.1968 zmarła Zofia Kossak-Szczucka, pisarka (ur. 8.08.1890)
11.04.
Dzień Radia
(115)13.04.1898 urodziła się Maja Berezowska, malarka, graficzka
(zm. 31.05.1978)
(185)16.04.1828 zmarł Francisco de Goya y Lucientes, wybitny hiszpański malarz
i grafik (ur. 30.03.1746)
(110)16.04.1903 urodził się Teodor Goździkiewicz, autor utworów dla dzieci
i młodzieży o tematyce przyrodniczej (zm. 13.11.1984)
18.04.
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
(25) 18.04.1988 zmarł Józef Łobodowski, poeta i prozaik, od wojny przebywał na
emigracji (ur. 19.03.1909)
(70) 19.04.1943 wybuchło powstanie w getcie warszawskim
(30) 19.04.1983 zmarł Jerzy Andrzejewski, pisarz, publicysta, krytyk literacki,
scenarzysta (ur. 19.08.1909)
(25) 19.04.1988 zmarł Jonasz Kofta, poeta, pieśniarz (ur. 28.12.1942)
(15) 19.04.1998 zmarł Octavio Paz, meksykański poeta, laureat nagrody Nobla
w 1990 r. (ur. 31.03.1914)
(90) 21.04.1923 urodził się Gustaw Holoubek, wybitny aktor (zm. 6.03.2008)
22.04.
Dzień Ziemi
23.04.
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
(215)24.04.1798 urodził się Eugéne Delacroix, francuski malarz romantyczny
(zm.13.08.1863)
(40) 25.04.1973 zmarła Hanna Zdzitowiecka, autorka książek dla dzieci
(ur. 29.01.1909)
(110)26.04.1903 urodziła się Anna Kowalska, powieściopisarka i nowelistka
(zm. 7.03.1969)
29.04.
Międzynarodowy Dzień Tańca
(90) 29.04.1923 otwarto port w Gdyni
(130)30.04.1883 zmarł Edouard Manet, francuski malarz i grafik (ur. 23.01.1832)

Maj
1.05.
2.05.
3.05.
(115) 4.05.1898
8 – 15.05.
(180) 7.05.1833
(145) 7.05.1868
8.05.
8.05.
8.05.
(110) 8.05.1903
9.05.
(105) 9.05.1908
(90) 10.05.1923

(40) 11.05.1973
(85) 14.05.1928
18.05.
(80) 18.05.1933
19.05.
(130)23.05.1883
(30) 24.05.1983
(95) 24.05.1918
26.05.
(135)27.05.1878
(235)30.05.1778
(100)31.05.1913

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy – Święto Pracy
Święto Polskiej Flagi
Święto Konstytucji 3 Maja
urodziła się Halina Górska, pisarka, autorka książek dla
odzieży (zm. 4.06.1942)
X Tydzień Bibliotek pod hasłem
„Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”
urodził się Johannes Brahms, wybitny kompozytor niemiecki
(zm. 3.04.1897)
urodził się Stanisław Przybyszewski, przedstawiciel modernizmu
i dekadentyzmu w literaturze polskiej (zm. 23.11.1927)
Dzień Zwycięstwa
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
zmarł Paul Gauguin, malarz i rzeźbiarz francuski (ur. 7.06.1848)
Dzień Europy
zmarł Leopold Hauser, historyk, archiwista, twórca pierwszej
monografii Przemyśla wydanej w 1883 r. (ur. 22.11.1844)
w Przemyślu urodził się Jan Rożański, historyk, krajoznawca,
autor licznych publikacji, popularyzator historii regionu,
głównie Twierdzy Przemyśl (zm.27.04.2005)
zmarł Bohdan Arct, prozaik, popularyzator problematyki i wiedzy
lotniczej (ur. 27.05.1914)
urodził się Władysław Hasior, rzeźbiarz (zm. 14.07.1999)
Międzynarodowy Dzień Muzeów
urodził się Władysław Terlecki, prozaik (zm. 3.05.1999)
Zielone Święta
zmarł Cyprian Kamil Norwid, poeta, dramaturg, prozaik, malarz,
rzeźbiarz (ur. 24.09.1821)
zmarł Otto Axer, artysta plastyk, scenograf
(ur. 3.08.1906 w Przemyślu)
urodził się Kazimierz Gurbiel, uczestnik walk o Monte
Cassino (zm. 27.01.1992 w Przemyślu)
Dzień Matki
urodziła się Isadora Duncan, amerykańska tancerka, reformatorka
tańca scenicznego (zm. 14.09.1927)
zmarł Wolter, właśc. Francois-Marie Arouet, francuski poeta,
dramaturg, prozaik, publicysta oświeceniowy (ur. 21.11.1694)
urodził się Jerzy Wasowski, kompozytor, satyryk, współtwórca
Kabaretu Starszych Panów (zm. 2.10.1984)

Czerwiec
1.06.
Międzynarodowy Dzień Dziecka
(220) 3.06.1793 urodził się Antoni Malczewski, poeta romantyczny, autor Marii
(zm. 2.05.1826)
(50) 3.06.1963 zmarł Jan XXIII, od 28.10.1958 r. papież, inicjator Soboru
Watykańskiego II (ur. 25.11.1881)
5.06
Światowy Dzień Środowiska
(115) 5.06.1898 urodził się Federico Garcia Lorca, hiszpański poeta i dramaturg
(zm. 19.08.1936)
(195) 6.06.1818 zmarł Jan Henryk Dąbrowski, generał, twórca Legionów Polskich
we Włoszech (ur. 2.08.1755)
(90) 7.06.1923 urodził się Henryk Jerzy Chmielewski, grafik, twórca komiksu
o przygodach Tytusa, Romka i A'Tomka
(135)12.06.1878 urodził się James Oliver Curwood, pisarz amerykański
(zm. 13.08.1927)
(80) 14.06.1933 urodził się Jerzy Kosiński, pisarz amerykańsko-polski
(zm. 3.05.1991)
(15) 14.06.1998 zmarł Jerzy Hordyński, poeta (ur. 18.10.1919 w Jarosławiu)
(30) 17.06.1983 zmarł Miron Białoszewski, poeta, prozaik, twórca teatralny
(ur. 30.06.1922)
(20) 19.06.1993 zmarł William Golding, prozaik angielski, laureat nagrody Nobla
w 1983 r. (ur. 19.09.1911)
(220)20.06.1793 w Surochowie pod Jarosławiem urodził się Aleksander
Fredro, komediopisarz, poeta (zm. 15.07.1876)
(115)22.06.1898 urodził się Erich Maria Remarque, powieściopisarz niemiecki
(zm. 25.09.1970)
23.06.
Dzień Ojca
(125)23.06.1888 urodził się Raymond Chandler, amerykański autor powieści
kryminalnych (zm. 26.03.1959)
(175)24.06.1838 urodził się Jan Matejko, malarz polskich dziejów ojczystych
(zm. 1.11.1893)
(110)25.06.1903 urodził się George Orwell (właśc. Eric Arthur Blair), pisarz
brytyjski (zm. 21.01.1950)
(70) 28.06.1943 urodził się Ryszard Krynicki, poeta
Lipiec
1.07.
Światowy Dzień Architektury
(235) 2.07.1778 zmarł Jean Jacques Rousseau, francuski pisarz, filozof
i pedagog, czołowy myśliciel oświecenia (ur.28.06.1712)

(110) 2.07.1903 urodziła się w Przemyślu Jadwiga Gamska – Łempicka,
poetka i tłumaczka (zm. 9.01.1956)
(90) 2.07.1923 urodziła się Wisława Szymborska, poetka, laureatka nagrody
Nobla w 1996 r. (zm. 1.02.2012)
(130) 3.07.1883 urodził się Franz Kafka, pisarz austriacki, wybitny prozaik
(zm. 3.06.1924)
(70) 4.07.1943 zginął Władysław Sikorski, polityk, generał, premier rządu
polskiego na emigracji, wódz naczelny Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie (ur. 20.05.1881)
(120) 6.07.1893 zmarł Guy de Maupassant, znakomity nowelista francuski
(ur. 5.08.1850)
(190) 9.07.1823 urodził się Henryk Rodakowski, malarz, wybitny portrecista
(zm. 28.12.1894)
(105)12.07.1908 urodził się Eryk Lipiński, karykaturzysta, ilustrator książek
(zm. 27.09.1991)
(110)14.07.1903 urodził się Irving Stone, amerykański pisarz, autor powieści
biograficznych (zm. 26.08.1989)
(95) 14.07.1918 urodził się Ingmar Bergman, szwedzki reżyser filmowy
(zm.30.07.2007)
15.07.
Dzień bez Telefonu Komórkowego
(115)18.07.1898 urodziła się Beata Obertyńska, poetka, autorka prozy, od wojny na
emigracji (zm. 21.05.1980)
(125)20.07.1888 urodził się Emil Zegadłowicz, poeta, dramaturg, tłumacz
(zm. 24.02.1941)
(110)21.07.1903 zmarł Adam Sapieha, książę, galicyjski działacz polityczny
(ur. 4.12.1828)
(135)22.07.1878 urodził się Janusz Korczak, pisarz, działacz społeczny, lekarz,
założyciel domów dla sierot (zm. ok. 10.08.1942)
(15) 28.07.1998 zmarł Zbigniew Herbert, poeta (ur. 29.10.1924)
(160)30.07.1853 urodził się Julian Fałat, malarz, pedagog (zm. 9.07.1929)
(60) 31.07.1953 zmarł Kornel Makuszyński, pisarz, autor popularnych książek dla
dzieci i młodzieży (ur. 8.01.1884)
Sierpień
(100) 1.08.1913 zmarła Łesia Ukrainka, właśc. Łarysa Kosacz, ukraińska poetka
i tłumaczka (ur. 25.02.1871)
(240) 3.08.1773 zmarł Stanisław Konarski, publicysta, pedagog, prekursor
oświecenia, założyciel Collegium Nobilium (ur. 30.09.1700)
(85) 6.08.1928 urodził się Andy Warhol, amerykański artysta, twórca popartu
(zm. 22.02.1987)

(115)10.08.1898 urodził się Tadeusz Dołęga-Mostowicz, autor powieści
obyczajowych, satyrycznych i sensacyjnych (zm. 20.09.1939)
(85) 10.08.1928 urodził się Jerzy Janicki, pisarz, dziennikarz, wielki popularyzator
Lwowa (zm. 15.04.2007)
(80) 11.08.1933 urodził się Jerzy Grotowski, teoretyk i reżyser teatralny
(zm. 14.01.1999)
(165)12.08.1848 zmarł George Stephenson, inżynier, wynalazca parowozu
(ur. 9.06.1781)
15.08.
Święto Wojska Polskiego
(155)15.08.1858 urodziła się Edith Nesbit, angielska pisarka, autorka książek dla
dzieci (zm. 22.04.1924)
(80) 18.08.1933 urodził się Roman Polański, reżyser i aktor
(70) 20.08.1943 zginął Tadeusz Zawadzki, „Zośka“, dowódca Szarych Szeregów
(ur. 20.01.1920)
(155)21.08.1858 urodził się Wacław Sieroszewski, prozaik, eseista, autor sztuk
scenicznych (zm. 20.04.1945)
23.08.
Święto Lotnictwa Polskiego
(120)23.08.1893 zmarł Michał Elwiro Andriolli, rysownik, ilustrator Pana
Tadeusza (ur. 2.11.1836)
(90) 23.08.1923 w Przemyślu urodził się Przemysław Bystrzycki, prozaik,
reportażysta (zm. 7.10.2004)
(110) 25.08.1903 w Przemyślu urodziła się Stefania Kostrzewska-Kratochwilowa, polonistka, działaczka społeczna, naukowa i kulturalna
(zm. 17.10.1990)
(105)26.08.1908 urodziła się Natalia Gałczyńska, pseud. Anna Glińska, pisarka,
tłumaczka, autorka książek dla młodzieży (zm. 22.11.1976)
(80) 24.08.1933 urodził się Jerzy Harasymowicz, poeta (zm. 21.08.1999)
(75) 30.08.1938 urodziła się Dorota Terakowska, pisarka, dziennikarka
(zm. 14.01.2004)
(100)31.08.1913 urodził się Zbigniew Bieńkowski, poeta, eseista, krytyk literacki
(zm. 23.02.1994)
Wrzesień

(40)
(130)
(140)
(185)

1.09.1939 agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę, początek II wojny
światowej
2.09.1973 zmarł John Ronald Reuel Tolkien, angielski pisarz, autor Władcy
Pierścieni (ur. 3.01.1892)
3.09.1883 zmarł Iwan Turgieniew, rosyjski prozaik (ur. 9.11.1818)
8.09.1873 urodził się Alfred Jarry, francuski poeta i dramaturg, autor Króla
Ubu (zm. 1.09.1907)
9.09.1828 urodził się Lew Tołstoj, prozaik rosyjski (zm. 20.11.1910)

(115) 9.09.1898 zmarł Stéphane Mallarmé, francuski poeta – symbolista
(ur.18.03.1842)
(175)11.09.1838 urodził się Adam Asnyk, poeta (zm. 2.08.1897)
(330)12.09.1683 odsiecz wiedeńska Jana III Sobieskiego
(190)12.09.1823 urodził się Kornel Ujejski, poeta, publicysta doby romantyzmu
(zm. 19.09.1897)
(45) 12.09.1968 zmarł w wyniku samopodpalenia na Stadionie 10-lecia w
Warszawie Ryszard Siwiec, Przemyślanin, protestujący przeciw
wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji
(ur. 7.03.1809)
(210)13.09.1803 rodził się Maurycy Mochnacki, teoretyk polskiego romantyzmu
(zm. 20.12.1834)
(75) 13.09.1938 urodził się Janusz Głowacki, prozaik, dramaturg
17.09.1939 wojska ZSRR, w myśl wcześniejszych układów z Niemcami,
wkroczyły na wschodnie ziemie polskie
17.09.
Dzień Sybiraka
(150)17.09.1863 zmarł Józef Korzeniowski, pisarz i dramaturg, (ur.19.03.1797)
(105)19.09.1908 urodził się Mika Waltari, fiński prozaik (zm. 27.08.1979)
(150)20.09.1863 zmarł Jacob Ludwig Karl Grimm, wspólnie z bratem Wilhelmem
napisali Baśnie dla dzieci (ur. 4.01.1785)
(105)23.09.1908 zmarła Deotyma, właśc. Jadwiga Łuszczewska, poetka, autorka
powieści historycznych dla młodzieży (ur. 1.08.1834)
(35) 26.09.1978 zmarł Jan Parandowski, prozaik, eseista, tłumacz i znawca literatury
antycznej, autor Mitologii (ur. 11.05.1895)
(125)26.09.1888 urodził się Thomas Stearns Eliot, angielski poeta i dramaturg,
laureat nagrody Nobla w 1948 r. (zm. 4.01.1965)
(115)26.09.1898 urodził się George Gershwin, kompozytor amerykański
(zm. 11.07.1937)
27.09.
Światowy Dzień Turystyki
(440)28.09.1573 urodził się Caravaggio, właśc. Merisi da Michelangelo, włoski
malarz barokowy (zm. 18.07.1610)
(140)28.09.1873 urodził się Wacław Berent, prozaik, (zm. 20.11.1940)
(190)29.09.1823 urodził się Władysław Syrokomla, właśc. Ludwik Kondratowicz,
poeta, tłumacz (zm. 15.09.1862)
(125)29.09.1888 urodziła się Janina Porazińska, autorka książek dla dzieci
i młodzieży, redaktorka pism dziecięcych (zm. 3.11.1971)
(105)30.09.1908 zmarł Karol Estreicher starszy, polski bibliotekarz, bibliograf,
krytyk, historyk literatury i teatru (ur. 22.11.1827)

Październik
1.10.
Międzynarodowy Dzień Muzyki
(20) 4.10.1993 zmarł Jerzy Broszkiewicz, prozaik, dramaturg, publicysta
(ur. 6.06.1922)
(300) 5.10.1713 urodził się Denis Diderot, francuski filozof, pisarz, czołowy
przedstawiciel oświecenia, encyklopedysta (zm. 30.07.1784)
9.10
Światowy Dzień Poczty. Dzień znaczka pocztowego
(200)10.10.1813 urodził się Giuseppe Verdi, wielki włoski kompozytor operowy,
(zm. 27.01.1901)
(45) 10.10.1968 zmarł Nikifor Krynicki, właśc. Epifaniusz Drowniak, malarz
samouk (ur. 1.01.1895)
(50) 11.10.1963 zmarła Edith Piaf, pieśniarka francuska (ur. 19.12.1915)
(50) 11.10.1963 zmarł Jean Cocteau, francuski pisarz, scenarzysta i reżyser
filmowy (ur. 5.07.1889)
14.10.
Dzień Edukacji Narodowej
13.10.
Dzień Papieski
(15) 14.10.1998 zmarł w Jerozolimie prof. Mojżesz Altbauer, światowej sławy
slawista (ur. w Przemyślu 12.11.1904)
(460)16.10.1553 zmarł Lucas Cranach starszy, niemiecki malarz i grafik
(ur. 4.10.1472)
(35) 16.10.1978 kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię
Jana Pawła II
(165)17.10.1848 urodził się Wiktor Gomulicki, poeta, prozaik, dziennikarz, badacz
dziejów Warszawy (zm. 14.02.1919)
(130)18.10.1883 urodziła się Helena Boguszewska, powieściopisarka, działaczka
społeczna (zm. 11.11.1978)
(120)18.10.1893 zmarł Charles Gounod, kompozytor francuski (ur. 17.06.1818)
(180)21.10.1833 urodził się Alfred Nobel, szwedzki chemik i przemysłowiec,
fundator nagród swego imienia (zm. 10.12.1896)
(90) 22.10.1923 urodził się Henryk Jaskuła, Przemyślanin, żeglarz, jako
pierwszy Polak i trzeci człowiek w historii w l. 1979-1980
samotnie opłynął Ziemię bez zawijania do portów
(170)23.10.1843 urodził się Henryk Siemiradzki, malarz (zm. 23.08.1902)
24.10.
Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych
(455)24.10.1558 urodził się Szymon Szymonowic, poeta, humanista, organizator
Akademii Zamojskiej, twórca polskiej sielanki (zm. 5.05.1629)
(175)25.10.1838 urodził się Georges Bizet, kompozytor francuski, (zm. 3.06.1875)
(100)27.10.1913 urodził się Andrzej Bobkowski, pisarz, autor Szkiców piórkiem
(zm. 26.06.1961)
(100)27.10.1913 urodził się Kornel Filipowicz, prozaik, scenarzysta, poeta
(zm. 28.02.1990)

(35) 29.10.1978 zmarł Jacques Brel, francuski pieśniarz, kompozytor, aktor i
reżyser filmowy pochodzenia belgijskiego (ur. 8.04.1929)
(20) 31.10.1993 zmarł Federico Fellini, reżyser włoski (ur. 20.01.1920)
1-31.10. Miesiąc Dobroci dla Zwierząt
Listopad
5.11.
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
(120) 6.11.1893 zmarł Piotr Czajkowski, kompozytor rosyjski (ur. 7.05.1840)
(100) 7.11.1913 urodził się Albert Camus, pisarz francuski, laureat nagrody Nobla
w 1957 r. (zm. 4.01.1960)
(60) 8.11.1953 zmarł Iwan Bunin, rosyjski poeta, nowelista, laureat nagrody
Nobla w 1933 r. (ur. 22.10.1870)
(90) 8.11.1923 urodził się Józef Hen, prozaik
(195) 9.11.1818 urodził się Iwan Turgieniew, rosyjski prozaik (zm. 3.09.1883)
(110) 9.11.1903 w Radymnie urodził się Kazimierz Gottfried, nauczyciel,
historyk, autor książek dotyczących Jarosławia
(zm. 24.06.1973)
(95) 9.11.1918 zmarł Guillaume Apollinaire, (właśc. Wilhelm Apolinary
Kostrowicki), poeta francuski (ur. 26.08.1880)
(530)10.11.1483 urodził się Marcin Luter, niemiecki reformator religijny
(zm. 18.02.1546)
(95) 11.11.1918 zakończyła się I wojna światowa podpisaniem zawieszenia broni
w Compiégne
11.11.
Narodowe Święto Niepodległości
(75) 11.11.1938 został odsłonięty pomnik Orląt Przemyskich
(70) 12.11.1943 zginął Andrzej Trzebiński, poeta, dramaturg z pokolenia
Kolumbów (ur. 27.01.1922)
13.11.
Międzynarodowy Dzień Niewidomych
(145)13.11.1868 zmarł Gioacchino Rossini, wybitny włoski kompozytor
(ur. 29.02.1792)
(110)13.11.1903 zmarł Camille Pissarro, francuski malarz impresjonista
(ur. 10.07.1830)
(135)14.11.1878 urodził się Leopold Staff, poeta, dramaturg, tłumacz
(zm. 31.05.1957)
16.11.
Dzień Tolerancji
(100)17.11.1913 urodził się Aleksander Bardini, aktor, reżyser (zm. 30.07.1995)
(185)19.11.1828 zmarł Franz Peter Schubert, romantyczny kompozytor austriacki
(ur. 31.01.1797)
(15) 20.11.1998 zmarł Marian Brandys, pisarz historyczny, publicysta
(ur. 25.01.1912)

(155)20.11.1858 urodziła się Selma Lagerlöf, pisarka szwedzka, laureatka nagrody
Nobla w 1909 r. (zm. 16.03.1940)
21.11.
Światowy Dzień Życzliwości (World Hello Day), obchodzony od
1973 r. z inicjatywy amerykańskich studentów
(85) 22.11.1928 urodziła się Krystyna Siesicka, autorka książek dla młodzieży
(50) 22.11.1963 zginął z rąk zamachowca John Fitzgerald Kennedy, prezydent
Stanów Zjednoczonych (ur. 29.05.1917)
(50) 22.11.1963 zmarł Aldous Huxley, pisarz angielski (ur. 26.05.1894)
(215)23.11.1798 urodziła się Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, pisarka dla
dzieci (zm. 21.09.1845)
(80) 23.11.1933 urodził się Krzysztof Penderecki, kompozytor
(85) 24.11.1928 w Przemyślu powstał Oddział Polskiego Towarzystwa
Historycznego, przewodniczącym został Jan Smołka
25.11.
Światowy Dzień bez Futra
25.11.
Światowy Dzień Pluszowego Misia
(60) 27.11.1953 zmarł Eugene O'Neill, amerykański dramaturg, laureat nagrody
Nobla w 1936 r. (ur. 16.10.1888)
(370)29.11.1643 zmarł Claudio Monteverdi, włoski klasyk opery (ur. 15.05.1567)
(125)30.11.1888 urodził się Stanisław Vincenz, prozaik, eseista, filozof i tłumacz
(zm. 28.01.1971)
Grudzień
1.12.
Światowy Dzień Walki z AIDS
(105) 2.12.1908 urodziła się Helena Bechlerowa, autorka książek dla dzieci
(zm. 18.09.1995)
(90) 3.12.1923 urodziła się Maria Callas, najwybitniejsza śpiewaczka XX wieku
(zm. 16.09.1977)
(75) 3.12.1938 urodził się Jerzy Górzański, poeta, prozaik, satyryk
4.12.
Dzień Górnika i Naftowca - Barbórka
(60) 6.12.1953 zmarł Konstanty Ildefons Gałczyński, poeta (ur. 23.01.1905)
10.12.
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
(95) 11.12.1918 urodził się Aleksander Sołżenicyn, pisarz rosyjski (zm. 3.08.2008)
(95) 11.12.1918 urodził się Zygmunt Kałużyński, krytyk filmowy, dziennikarz
(zm. 30.09.2004)
(130)14.12.1883 urodził się Kazimierz Maria Osiński, architekt, działacz
społeczny, twórca Towarzystwa Przyjaciół Nauk
i Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla (zm. 4.02.1956)
(85) 16.12.1928 urodził się Philip K. Dick, amerykański pisarz, autor literatury
fantastycznonaukowej (zm. 2.03.1982)
(120)17.12.1893 urodził się w Jarosławiu Mieczysław Gębarowicz, historyk
sztuki (zm. 2.09.1984)

(110)17.12.1903 urodził się Erskine Caldwell, amerykański prozaik
(zm. 11.04.1987)
(45) 18.12.1968 zmarł Stanisław Pigoń, historyk literatury, filolog
(ur. 27.09.1885)
(145)19.12.1868 urodziła się Eleanor Hodgman Porter, amerykańska pisarka,
autorka Pollyanny (zm. 21.05.1920)
(50) 20.12.1963 zmarł Gustaw Morcinek, pisarz związany ze Śląskiem
(ur. 25.08.1891)
(45) 20.12.1968 zmarł John Steinbeck, pisarz amerykański, laureat nagrody Nobla
w 1962 r. (ur. 27.02.1902)
(155)22.12.1858 urodził się Giacomo Puccini, włoski kompozytor operowy
(zm. 29.11.1924)
(215)24.12.1798 urodził się Adam Mickiewicz (zm. 26.11.1855)
(150)24.12.1863 zmarł William Thackeray, pisarz angielski (ur. 18.07.1811)
(130)24.12.1883 urodził się Stefan Jaracz, wybitny polski aktor, reżyser, dyrektor
teatru Ateneum w Warszawie (zm. 11.08.1945)
(75) 25.12.1938 zmarł Karel Čapek, czeski prozaik, autor science-fiction,
wynalazca i popularyzator słowa „robot“ (ur. 9.01.1890)
(75) 27.12.1938 zmarł Osip Mandelsztam, rosyjski poeta (ur. 15.01.1891)
(60) 27.12.1953 zmarł Julian Tuwim, poeta, satyryk, tłumacz, pisarz dla dzieci
(ur.13.09.1894)

