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  STYCZEŃ 

  

01.01   Światowy Dzie ń Pokoju  

01.01  urodził się Jerzy Niemczuk  (01.01.1948- ), prozaik, komediopisarz, 
scenarzysta, autor słuchowisk i książek dla dzieci          
65. rocznica urodzin  

02.01 urodził się Adam Bahdaj  (02.01.1918-07.05.1985),  
pisarz powieści dla dzieci, tłumacz z języka węgierski 
95. rocznica urodzin 

03.01 urodził się Jarosław Hašek  (30.04.1883-03.01.1923) , pisarz czeski 
90. rocznica śmierci  

 05.01 zmarła Hanna Mortkowicz – Olczakowa   (19.10.1905-05.01.1968), poetka, 
powieściopisarka, publicystka, tłumaczka, autorka powieści i opowiadań dla 
dzieci i młodzieży 
45. rocznica śmierci  

 05.01  urodził się Andrzej Babi ński  (05.01.1938 Białystok -14.05.1984), poeta, 
przyjaciel Edwarda Stachury 
75. rocznica urodzin  

07.01 urodził się Roland Topor  (07.01.1938-16.04.1997), francuski pisarz polskiego 
pochodzenia, rysownik, reżyser teatralny i filmowy 
75. rocznica urodzin  

 08.01 zmarł Jan Andrzej Morsztyn   (06.01.1621- 08.01.1693), polityk, podskarbi 
wielki koronny, poeta polskiego baroku 
320. rocznica śmierci  

 09.01 urodziła się Simone de Beauvoir   (09.01.1908-14.04.1986), francuska   
pisarka, filozof i feministka 
 105. rocznica urodzin  

10.01  urodził się Aleksiej Tołstoj  (10.01.1883-23.02.1945), pisarz rosyjski, autor 
opracowań ludowych baśni rosyjskich 
130. rocznica urodzin  

11.01   zmarł Thomas Hardy  (02.06.1840-11.01.1928), angielski pisarz i poeta 
przedstawiciel nurtu naturalistycznego 
 85. rocznica śmierci  

 12.01 urodził się Charles Perrault   (12.01.1628-16.05.1703), pisarz francuski, autor 
bajek opartych na motywach ludowych 



385. rocznica urodzin     
310. rocznica śmierci  

13.01 urodziła się Irena Jurgielewiczowa  (13.01.1903-24.05.2003), autorka książek 
dla dzieci i młodzieży oraz opracowań na temat czytelnictwa i dydaktyki 
110. rocznica urodzin 

19.01  urodził się Gustav Meyrink właśc. Gustav Meyer (19.01.1868-04.12.1932), 
pisarz austriacki 
145. rocznica urodzin  

21.01    Dzień Babci    

22.01    Dzień Dziadka  

22.01  urodził się George Gordon Byron , Lord Byron (22.01.1788- 19.04.1824),   
poeta angielski, jeden z czołowych twórców europejskiego romantyzmu 
            225. rocznica urodzin  

22.01   150. rocznica wybuchu powstania styczniowego  
(1863-1864) 

23.01  urodził się Tadeusz Śliwiak  (23.01.1928-03.12.1994),  
polski poeta, autor literatury dziecięcej, aktor, dziennikarz, tłumacz 
85. rocznica urodzin 

23.01  urodził się Stendhal, wła śc. Henri Beyle  (23.01.1783-23.03.1842) – pisarz 
francuski 
230. rocznica urodzin 

25.01  urodził się Władimir Wysocki  (25.01.1938-25.07.1980),  
rosyjski aktor, pieśniarz, poeta 
 75. rocznica urodzin 

25.01 urodził się Witold Lutosławski  (25.01.1913-23.03.1994) – kompozytor, 
dyrygent 
100. rocznica urodzin 

26.01 urodziła się Janina Zaj ącówna  (26.01.1933- ), pedagog, autorka powieści dla 
dorosłych i młodzieży 
80. rocznica urodzin 

27.01 zmarł Lewis Carroll  (27.01.1832-14.01.1898),  
pisarz angielski, autor książek o fantastycznych przygodach Alicji w Krainie 
Czarów 
115. rocznica śmierci  

 28.01 urodził się Aleksander Kami ński  (28.01.1903-15.03.1978),prozaik, pedagog, 
członek Szarych Szeregów, autor historii batalionów harcerskich „Zośka”  
i „Parasol”  



110. rocznica urodzin  
35. rocznica śmierci  

28.01 urodziła się Sidonie Gabrielle Colette  (28.01.1873-03.08.1954) – pisarka 
francuska 
140. rocznica urodzin 

29.01 zmarł Stanisław Dygat  (05.12.1914-29.01.1978) prozaik, felietonista 
           35. rocznica śmierci  

29.01 urodził się Johannes Wilhelm Jenssen  (20.01.1873-25.11.1950) prozaik  
i poeta duński Literacka Nagroda Nobla 1944  
140. rocznica urodzin 

29.01  zmarł Władysław Bełza  (17.10.1847-29.01.1913) – poeta, publicysta, 
działacz kulturalny, autor powiastek historycznych dla dzieci oraz utworów 
opartych na motywach legend i baśni, autor wierszy patriotycznych 
100. rocznica śmierci  

31.01 zmarł John Galsworthy  (14.08.1867-31.01.1933),  
pisarz angielski i dramaturg, Literacka Nagroda Nobla 1932  
80. rocznica śmierci  

 

 

LUTY  

01.02 zmarła Wisława Szymborska  (02.07.1923-01.02.2012) – poetka, w 1996 r. , 
Literacka Nagroda Nobla 1996 r.  
  1. rocznica śmierci 
90. rocznica urodzin  

 02.02 urodziła się Maria Rodziewiczówna  (02.01.1863-16.11.1944), 
powieściopisarka 
150. rocznica urodzin  

 03.02 zmarł Teofil Lenartowicz  (27.02.1822-03.02.1893), poeta romantyczny 
120. rocznica śmierci  

 03.02 urodził się Andrzej Szczypiorski  (03.02.1928- 16.05.2000), powieściopisarz, 
felietonista, publicysta, autor słuchowiska radiowych 
85. rocznica urodzin  

 03.02  zmarł Jan Gutenberg , (ok. 1396- 03.02.1468), złotnik i drukarz moguncki, 
twórca pierwszej przemysłowej metody druku w Europie 
545. rocznica śmierci  



 08.02  urodził się  Jules Gabriel Verne     (08.02.1828-24.03.1905),  
francuski pisarz, jeden z pionierów gatunku science fiction 
185. rocznica urodzin  

09.02 urodził się Piotr Chmielowski  (09.02.1848-22.04.1904),  
historyk literatury, krytyk 
165. rocznica urodzin  

10.02 urodził się Bertolt Brecht  (10.02.1898-14.08.1956),  
niemiecki dramatopisarz, poeta, teoretyk teatru, reżyser 
115. rocznica urodzin  

11.02  zmarł Harry Edmund Martinson  (06.05.1904-11.02.1978),  szwedzki prozaik, 
Literacka Nagroda Nobla 197 
35. rocznica śmierci  

14.02   Dzień św. Walentego, Święto Zakochanych  

16.02 urodził się Octave Mirabeau  (16.02.1848-16.02.1917),  
francuski pisarz, dramaturg, krytyk sztuki, dziennikarz             
165. rocznica urodzin  

 16.02 zmarła Kazimiera Iłłakowiczówna ,  (06.08.1892-16.02.1983), poetka,   
tłumaczka 
30. rocznica śmierci  

 17.02 zmarła Maria Kędziorzyna  (12.06.1905-17.02.1978), autorka książek dla 
dzieci 
35. rocznica śmierci  

17.02 zmarł Molier, właśc. Jean Baptiste Poquelin (15.01.1622-17.02.1673),   
komediopisarz francuski 
 340. rocznica śmierci 

19.02 urodził się Mikołaj Kopernik  (19.02.1473-24.05.1543), wielki uczony polski, 
astronom 
           540. rocznica urodzin  

22.02  urodził się Karol Bunsch (22.02.1898-24.11.1987),  
           pisarz historyczny, publicysta, tłumacz literatury angielskiej i niemieckiej 
           115. rocznica urodzin  

 22.02  zmarł Mieczysław Jastrun  (29.10.1903-22.02.1983),  
 poeta, prozaik, eseista, członek grupy Skamander  
 110.rocznica urodzin  
 30. rocznica śmierci  

 27.02 urodził się Irwin Shaw  (27.02.1913-16.05.1984),   amerykański pisarz 
100. rocznica urodzin  



 28.02 zmarł Janusz Meissner  (21.01.1901-28.02.1978), prozaik, autor książek 
o tematyce lotniczej i morskiej 
35. rocznica śmierci  

 

 MARZEC 

 01.03    zmarł Gabriele D’ Annunzio  (12.03.1863-01.03.1938), włoski poeta,   
dramaturg i prozaik 
150.rocznica urodzin 
 75. rocznica śmierci 

01.03 urodził się Jan Bolesław O żóg  (01.03.1913-01.03.1991) , poeta i prozaik 
100. rocznica urodzin  

03.03   Międzynarodowy Dzie ń  Pisarza  

05.03  urodził się Teodor Parnicki  (05.03.1908-05.12.1988), prozaik, eseista, autor     
książek historycznych 
105. rocznica urodzin  
25. rocznica śmierci  

 06.03 zmarła Pearl Buck  (26.06.1892-06.03.1973) powieściopisarka i nowelistka 
amerykańska Literacka Nagroda Nobla 1938  
40. rocznica śmierci  

 06.03 urodził się Gabriel Garcia Márquez    (06.03.1928- ), kolumbijski 
powieściopisarz, dziennikarz i działacz społeczny,  
Literacka Nagroda Nobla 1982 
85. rocznica urodzin  

 06.03  zmarła Louisa May Alcott  (29.11.1832-06.03.1888), pisarka amerykańska, 
jedna z pionierek literatury kobiecej w USA 
125. rocznica śmierci  

 06.03 urodził się Włodzimierz Puchalski  (06.03.1908-9.01.1979), fotograf, 
filmowiec i przyrodnik 
105. rocznica urodzin  

 08.03  zmarł Andrzej Tadeusz Brycht  (27.09.1935-08.03.1998), poeta prozaik, 
reportażysta 
15. rocznica śmierci  

 08.03   Międzynarodowy Dzie ń Kobiet  

 08.03  zmarł Wincenty Kadłubek (1150-08.03.1223), biskup krakowski, kronikarz 
dziejów Polski 
790. rocznica śmierci  



 10.03   Dzień  Mężczyzn  

 11.03  zmarła Alina Centkiewiczowa  (05.12.1907-11.03.1993), autorka książek 
podróżniczych głównie o tematyce polarnej 
20. rocznica śmierci  

 12.03 zmarł Edmondo de Amicis  (21.10.1846-12.03.1908), pisarz włoski, autor 
książki dla młodzieży „Serce” 
105. rocznica śmierci 

13.03 zmarł Walery Przyborowski  (27.11.1845-13.03.1913), powieściopisarz, 
publicysta, historyk, autor powieści historycznych 
100. rocznica śmierci 

15.03 urodził się Józef Czechowicz  (15.03.1903-09.09.1939), poeta, prozaik, krytyk 
110. rocznica urodzin 

 18.03 zmarła Helena Mniszkówna  (24.05.1878-18.03.1943), powieściopisarka, 
autorka romansów z wyższych sfer 
135. rocznica urodzin  
 70. rocznica śmierci 

19.03 zmarł książę Adam K. Czartoryski  (01.12.1734-19.03.1823), komendant 
Szkoły Rycerskiej, uczestnik prac Komisji Edukacji Narodowej, współtwórca 
Konstytucji 3 Maja, pisarz, mecenas sztuki 
190. rocznica śmierci  

 20.03  urodził się Henryk Ibsen  (20.03.1828-23.05.1906), dramatopisarz norweski 
185. rocznica urodzin  

 21.03   Światowy Dzie ń Poezji  

 24.03  urodził się Igor Newerly , właśc. Igor Abramow-Newerly   
(24.03.1903-19.10.1987), prozaik            
110. rocznica urodzin  

25.03 urodziła się Joanna Kulmowa  (25.03.1928-  ), poetka, prozaik, autorka     
utworów scenicznych oraz książek dla dzieci i młodzieży 
85. rocznica urodzin 

26.03 urodził się Rafael, wła śc. Raffaelo Santi  (28.03.1483-06.04.1520), włoski 
malarz,    architekt 
530. rocznica urodzin  

 27.03   Międzynarodowy Dzie ń Teatru  

28.03 urodził się Maksim Gorki  (28.03.1868-18.06.1936), pisarz rosyjski 
145. rocznica urodzin 



28.03 zmarł Siergiej Wasilewicz Rachmaninow  (28.03.1873-01.04.1943), rosyjski 
kompozytor, pianista 
70. rocznica śmierci 
140. rocznica urodzin 

30.03 urodził się Vincent van Gogh  (30.03.1853-29.07.1890), holenderski malarz 
 160. rocznica urodzin                      

 

KWIECIEŃ  

 02.04   Międzynarodowy Dzie ń Ksi ążki Dla Dzieci i Młodzie ży 

 04.04 urodził się Thomas Mayne Reid  (04.04.1818-22.10.1883),  
pisarz amerykańskiego pochodzenia irlandzkiego 
195. rocznica urodzin 
130. rocznica śmierci  

08.04 zmarł Lucjan Rydel  (17.05.1870-08.04.1918),poeta, prozaik, dramaturg i   
tłumacz 
95. rocznica śmierci 

08.04 zmarł Pablo Picasso  (25.10.1881-08.04.1973), hiszpański malarz, grafik 
40. rocznica śmierci  

09.04  zmarła Zofia Kossak-Szczucka   (08.08.1890-09.04.1968),  
autorka powieści historycznych 
45. rocznica śmierci 

10.04 urodziła się Marta Tomaszewska  (1933-2009), prozaik, autorka książek dla 
dzieci i młodzieży oraz dorosłych 
80. rocznica urodzin 

13.04 urodził się Aleksander Rymkiewicz  (1913-1983), poeta, autor wierszy, bajek  
i opowieści dla dzieci i młodzieży, tłumacz 
100. rocznica urodzin 

15.04 urodził się Boris Strugacki  (1933- ), pisarz rosyjski, autor tworzonych wraz  
z bratem Arkadijem powieści fantastycznonaukowych 
80. rocznica urodzin 

16.04 urodził się Teodor Go ździkiewicz  (16.04.1903- 13.11.1984), prozaik, autor 
książek dla dzieci i młodzieży popularyzujących umiłowanie przyrody 
110. rocznica urodzin 

19.04.1943 wybuch powstania w getcie warszawskim 
70. rocznica   



19.04 zmarł Oktavio Paz  (31.03.1914-19.04.1998),poeta i eseista meksykański, 
Literacka Nagroda Nobla 1990   
15. rocznica śmierci  

 19.04 zmarł Kamil Gi życki (11.08.1893-19.04.1968), prozaik, podróżnik, etnograf 
120. rocznica urodzin  
  45. rocznica śmierci  

19.04 zmarł Jerzy Andrzejewski  (19.08.1909-19.04.1983), powieściopisarz, 
publicysta 
30. rocznica śmierci  

23.04 Światowy Dzie ń Ksi ążki i Praw Autorskich  

26.04  urodził się Vincente Aleixandre y Merlo  (26.04.1898-14.12.1984), poeta 
hiszpański, Literacka Nagroda Nobla 1977 
115. rocznica urodzin  

MAJ  

 01.05   Międzynarodowe Święto Pracy  

 03.05    Święto Konstytucji 3 Maja  

 07.05 urodził się Stanisław Feliks Przybyszewski    (07.05.1868-23.11.1927),   
pisarz okresu Młodej Polski 
145. rocznica urodzin 

07.05 urodził się Johannes Brahms  (07.05.1833-03.04.1897), kompozytor niemiecki 
180. rocznica urodzin  

08.05   Dzień Bibliotek i Bibliotekarza  

08.05  Międzynarodowy Dzie ń Zwyci ęstwa 

14.05 zmarł Bohdan Arct  (27.05.1914-14.05.1973), prozaik, popularyzator wiedzy o 
lotnictwie 
40. rocznica śmierci 

18.05 zmarła Bronisława Ostrowska   (11.1881-18.05.1928), poetka, prozaik, 
tłumaczka, pisarka dla dzieci 
85. rocznica śmierci  

18.05  Międzynarodowy Dzie ń Muzeów 

22.05 urodził się Wilhelm Richard Wagner  (22.05.1813-13.02.1883), niemiecki 
kompozytor 
200. rocznica urodzin  



 23.05 zmarł Tony Halik , (24.01.1921-23.05.1998), polski podróżnik, dziennikarz, 
autor programów telewizyjnych o tematyce podróżniczej 
15. rocznica śmierci  

 23.05 zmarł Cyprian Kamil Norwid  (24.09.1821-23.05.1883), poeta, dramatopisarz, 
rzeźbiarz 
130. rocznica śmierci  

 26.05   Dzień Matki  

27.05  urodził się Ferdynand Antoni Ossendowski   (27.05.1878-03.01.1945), 
powieściopisarz, podróżnik 
135. rocznica urodzin  

 28.05 urodził się Ian Lancaster Fleming   (28.05.1908-12.09.1964), pisarz angielski, 
autor serii kryminałów z Jamesem Bondem 
105. rocznica urodzin  

 29.05 zmarł Juan Ramo Jimenez  (23.12.1881-29.05.1958), poeta hiszpański, 
Literacka Nagroda Nobla 1956  
55. rocznica śmierci  

 30.05  zmarł Voltaire (Wolter)  , właśc.: Francis-Marie Arouet  
(21.11.1694-30.05.1778), francuski pisarz epoki oświecenia, filozof, dramaturg 
i historyk 
235. rocznica śmierci  

 CZERWIEC 

01.06   Międzynarodowy Dzie ń Dziecka  

05.06   Światowy Dzie ń Ochrony  Środowiska   Naturalnego 

07.06 urodził się Henryk Jerzy Chmielewski  (07.06.1923- ), grafik, autor książek dla 
dzieci 
90. rocznica urodzin  

12.06  urodził się James Olivier  Curwood     (12.06.1878-13.08.1927), pisarz 
amerykański, Literacka Nagroda Nobla 193 
135. rocznica urodzin  

14.06  zmarł Salvatore Quasimodo  (20.07.1901-14.06.1968), poeta włoski, krytyk 
teatralny, dziennikarz, Literacka Nagroda Nobla 1959  
45. rocznica śmierci 

14.06 urodził się Jerzy Kosi ński  (14.05.1933-03.05.1991), pisarz 
80. rocznica urodzin 

17.06 zmarł Miron Białoszewski  (30.06.1922-17.04.1983), pisarz 
30. rocznica śmierci  



 19.06   zmarł William Golding  (19.09.1911-19.06.1993)  prozaik angielski   
 Literacka Nagroda Nobla 1983  
20. rocznica śmierci  

20.06  urodził się Aleksander Fredro (20.06.1793-15.07.1876), komediopisarz i 
poeta 
220. rocznica urodzin  

 21.06 urodził się Andrzej Sapkowski   (21.06.1948-  ),  pisarz fantasy 
65. rocznica urodzin  

 21.06   Początek Lata  

 22.06 urodził się Erich Maria Remarque   (22.06.1898-25.09.1970), niemiecki 
powieściopisarz i dramaturg 
115. rocznica urodzin   

 23.06   Dzień Ojca  

 24.06 urodził się Jan Matejko  (24.06.1838-01.11.1893), najwybitniejszy malarz 
historyczny 
175. rocznica urodzin  
120. rocznica śmierci  

 26.06 urodziła się Gabriela Pauszer-Klonowska  (26.06.1908-30.09.1996), prozaik, 
tłumaczka literatury rosyjskiej 
105. rocznica urodzin 

26.06 urodziła się Anna Kowalska  (26.03.1903-07.03.1969), pisarka 
110. rocznica urodzin  

 28.06  urodził się Stanisław Leopold Brzozowski , pseud. Adam Czepiel 
 (28.06.1878-30.04.1911), filozof, pisarz, publicysta i krytyk literacki 
135. rocznica urodzin  

 29.06 urodził się Zenon Kosidowski   (29.06.1898-14.09.1978), prozaik, eseista, 
działacz kultury 
115. rocznica urodzin  
35. rocznica śmierci  

  

LIPIEC 

02.07   zmarł Jean Jacques Rousseau  (28.06.1712-02.07.1778), francuski pisarz, 
filozof 
235. rocznica śmierci  

03.07 urodził się Franz Kafka (03.07.1883-03.06.1924), pisarz austriacki 
130. rocznica urodzin  



 05.07  urodził się Janusz Krasi ński (05.07.1928- ), dramatopisarz reportażysta, od 
2005r. prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 
 85. rocznica urodzin  

08.07   zmarł Konrad Prószy ński , pseud. Kazimierz Promyk  
(19.02.1851-08.07.1908), działacz oświatowy, pisarz, wydawca 
105. rocznica śmierci  

12.07 urodził się Eryk Lipi ński  (12.07.1908-27.09.1991), satyryk, autor wspomnień, 
felietonista, rysownik 
105. rocznica urodzin 

14.07 urodził się Irwing Stone  (14.07.1903-26.08.1989), pisarz amerykański 
110. rocznica urodzin  

18.07 urodziła się Beata Oberty ńska (18.07.1898-21.05.1980), poetka, nowelistka 
115. rocznica urodzin 

 20.07  urodził się Emil Zegadłowicz  (20.07.1898-24.02.1941), poeta, prozaik, 
znawca sztuki i tłumacz 
115. rocznica urodzin  

 22.07  zmarł Łukasz Górnicki  herbu Ogończyk  (22.07.1527-2.07.1603), humanista 
renesansowy, poeta, pisarz polityczny, sekretarz króla Zygmunta Augusta   
i jego bibliotekarz 
410. rocznica śmierci  

 22.07  urodził się Janusz Korczak  właśc. Henryk Goldszmit  
(22.07.1878-06.08.1942),prozaik, pedagog, publicysta, lekarz 
135. rocznica urodzin  

 23.07 urodził się Raymond Thornton Chandler  (23.07.1888-26.03.1959), 
amerykański autor powieści i opowiadań kryminalnych 
125. rocznica urodzin  

 28.07  zmarł Zbigniew Herbert  (29.10.1924-28.07.1998), poeta, eseista, 
dramatopisarz, autor słuchowisk, kawaler Orderu Orła Białego 
 15. rocznica śmierci  

 30.07  urodziła się Emily Jane Brontë  (30.07.1818-19.12.1848), angielska pisarka  
 i poetka 
195. rocznica urodzin  
165. rocznica śmierci  

 31.07 zmarł Kornel Makuszy ński  (08.01.1884-31.07.1953), powieściopisarz, poeta, 
felietonista, krytyk teatralny, autor książek dla dzieci i młodzieży 
60. rocznica śmierci  

  



 

SIERPIEŃ 

 10.08 urodził się Tadeusz Doł ęga-Mostowicz (10.08.1898-20.09.1939), polski 
pisarz, prozaik 
115. rocznica urodzin  

 11.08 urodziła się Alodia Kawecka-Gryczowa      (11.08.1903-16.06.1990), historyk 
literatury i kultury, księgoznawca, bibliograf 
110. rocznica urodzin 

15.08 Dzień Wojska Polskiego  

 15.08 urodził się Jan Brzechwa  właśc.: Jan Wiktor Lesman  
(15.08.1898-02.07.1966), poeta, autor wierszy i bajek dla dzieci, satyryk, 
tłumacz  
115. rocznica urodzin   

 15.08 urodziła się Edith Nesbit  (15.08.1858-04.04.1924),angielska pisarka 
155. rocznica urodzin  

 15.08 urodził się Janusz Andrzej Zajdel (15.08.1938-19.07.1985),  
pisarz, autor fantastyki naukowej, prekursor nurtu fantastyki socjologicznej  
w Polsce 
75. rocznica urodzin  

15.08 Święto Wojska Polskiego 

 21.08 zmarł Henryk Pontoppidan  (24.07.1857- 21.08.1943), powieściopisarz 
 i nowelista duński, Literacka Nagroda Nobla 1917  
70. rocznica śmierci  

 21.08 urodził się Wacław Sieroszewski (21.08.1858-20.04.1945), 
autor powieści dla dzieci i młodzieży, dramatopisarz, eseista 
155. rocznica śmierci  

 22.08  zmarł Roger Martin du Gard  (23.03.1881-22.08.1958),  
pisarz francuski, archiwista, Literacka Nagroda Nobla 1937  
55. rocznica urodzin  

 25.08 urodził się Frederick Forsyth  (25.08.1938-  ), angielski pisarz powieści 
sensacyjnych 
75. rocznica urodzin  

 26.08 urodziła się Natalia Gałczy ńska (26.08.1908-22.11.1976), prozaik, 
tłumaczka, autorka baśni i powieści dla dziewcząt 
105. rocznica urodzin  



 30.08 urodziła się Dorota Terakowska  (30.08.1938-04.01.2004),  
pisarka i dziennikarka 
75. rocznica urodzin  

31.08 Ogólnopolski Dzie ń Solidarno ści 

 

 WRZESIEŃ 

01.09 Światowy Dzie ń Pokoju 

02.09  zmarł John Ronald Tolkien  (04.01.1892-02.09.1973), pisarz angielski, filolog,             
autor powieści fantastycznych 
 40. rocznica śmierci 

09.09 urodził się Lew Tołstoj (09.09.1828-20.11.1910), pisarz rosyjski 
   185. rocznica urodzin  

11.09  urodził się Adam  Asnyk , pseud. Jan Stożek, El…y  
(11.09.1838-02.09.1897),  poeta pozytywizmu 
175. rocznica urodzin  

13.09  urodził się Janusz Głowacki  (13.09.1938-  ),prozaik, dramaturg, felietonista 
75. rocznica urodzin 

13.09 urodził się Maurycy Mochnacki  (13.09.1803-20.12.1834), krytyk literacki, 
teoretyk polskiego romantyzmu 
210. rocznica urodzin  

 16.09 urodził się Frans Emil Sillanpää  (16.09.1888-03.06.1964), powieściopisarz  
i nowelista fiński, Literacka Nagroda Nobla 1939  
125. rocznica urodzin  

 17.09 zmarł Bruno Jasie ński  (21.07.1901-17.09.1938), poeta, prozaik, 
dramatopisarz 
75. rocznica śmierci 

20.09 zmarł Jacob Grimm  (04.01.1785-20.09.1863), uczony niemiecki, filolog, 
bibliotekarz, współautor (wraz z bratem Wilhelmem) zbioru baśni ludowych i 
słownika języka niemieckiego 
150. rocznica śmierci 

23.09 zmarł Pablo Neruda, wła śc. Neftali Ricardo Reyes Basualto  (12.07.1904-
23.09.1973), poeta chilijski, Literacka Nagroda Nobla 1971  
40. rocznica śmierci 

 23.09 zmarła Jadwiga Łuszczewska  pseud. Deotyma (01.08.1834-23.09.1908), 
polska poetka i powieściopisarka romantyzmu 
105. rocznica śmierci  



 23.09   Początek Jesieni  

 26.09 zmarł Jan Parandowski  (11.05.1895-26.09.1978), prozaik, eseista, tłumacz 
literatury klasycznej i francuskiej 
35. rocznica śmierci 

26.09 zmarł Aleksander Rymkiewicz  (13.04.1913-26.09.1983), poeta, autor 
wierszy, bajek i opowieści dla dzieci i młodzieży, tłumacz 
30. rocznica śmierci  

 26.09 urodził się Thomas Stearns Eliot  (26.09.1888-04.01.1965),  
poeta, dramaturg i eseista angielski, Literacka Nagroda Nobla 194 
125. rocznica urodzin  

 27.09   Międzynarodowy Dzie ń Turystyki  

 29.09 urodziła się Janina Porazi ńska   (29.09.1888-03.09.1971), poetka, prozaik, 
autorka książek dla dzieci, tłumaczka 
125. rocznica urodzin  

30.09  urodził się Elie Wiesel  (30.09.1928-  ), amerykański pisarz i dziennikarz, 
pochodzenia rumuńsko-żydowskiego Pokojowa Nagroda Nobla 1968  
85. rocznica urodzin  

 30.09 zmarł Karol Józef Teofil Estreicher ,(22.11.1827-30.09.1908),  
polski historyk literatury i teatru, krytyk literacki, bibliograf, wieloletni dyrektor 
Biblioteki Jagiellońskiej 
105. rocznica śmierci 

 

 PAŹDZIERNIK 

 

 01.10  Międzynarodowy Dzie ń Muzyki  

 03.10  urodził się Alvin Toffler  (03.10.1928- ), amerykański pisarz i futurolog 
              85. rocznica urodzin  

 
 04.10   Światowy Dzie ń Zwierząt 

       

05.10 urodził się Denis Diderot  (05.10.1713-31.07.1784),francuski filozof, pisarz 
300. rocznica urodzin  



 10.10 urodził się Claude Simon  (10.10.1913-06.07.2005) powieściopisarz i eseista 
francuski Literacka Nagroda Nobla 1985  
100. rocznica urodzin  

14.10 Dzień Edukacji Narodowej 

15.10 zmarł Michał Kleofas Ogi ński  (07.10.1765-15.10.1833), kompozytor 
          180. rocznica śmierci  

16.10 urodził się Eugene Gladstone O'Neill  (16.10.1888-27.11.1953), dramaturg 
amerykański, Literacka Nagroda Nobla 1936  
125. rocznica urodzin  
   60. rocznica śmierci  

17.10 urodził się Wiktor Gomulicki  (17.10.1848-14.02.1919), autor powieści 
historycznych i obyczajowych 
165. rocznica urodzin  

19.10 zmarł Anatol Stern (24.10.1899-19.10.1968), poeta, prozaik, krytyk filmowy i 
literacki, scenarzysta, tłumacz 
45. rocznica śmierci 

20.10 urodził Adam Tadeusz Stanisław Naruszewicz  (20.10.1733-08.07.1796), 
historyk, poeta 
280. rocznica urodzin 

24.10  urodził się Szymon Szymonowic , (24.10.1558-05.05.1629),  
poeta okresu renesansu, pochodzenia ormiańskiego 
455. rocznica urodzin  

 29.10 urodził się Paweł Hertz  (29.10.1918-13.05.2001), polski poeta, prozaik, 
eseista  
 95. rocznica urodzin  

29.10 urodził si ę Mieczysław Jastrun  (29.10.1903-22.02.1983), poeta, prozaik, 
tłumacz 
110. rocznica urodzin 

 

LISTOPAD  

 01.11 wejście w życie układu z Maastricht – utworzenie Unii Europejskiej  w miejsce 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 
20. rocznica   

01.11  zmarł Theodor Mommsen  (30.11.1817-01.11.1903), historyk, poeta   
niemiecki,  Literacka Nagroda Nobla 1902  
110. rocznica śmierci  



02.11  urodziła się Maria Ewa Letki  (02.11.1948-  ), prozaik, autorka książek dla   
dzieci  i młodzieży 
65. rocznica urodzin  

 07.11 urodził się Albert Camus  (07.11.1913-04.01.1960),prozaik i dramaturg 
francuski Literacka Nagroda Nobla 1957  
100. rocznica urodzin  

 08.11 zmarł Iwan Bunin (22.10.1870-08.11.1953)poeta i nowelista rosyjski 
Literacka Nagroda Nobla 1933 
60. rocznica śmierci  

 09.11 urodził się Iwan  Turgieniew  (09.11.1818–03.09.1883),  
pisarz rosyjski 
195. rocznica urodzin  

 09.11 zmarł Guillaume Apollinaire  właśc.. Wilhelm   Apolinary Kostrowicki 
(26.08.1880-09.11.1918), francuski poeta polskiego pochodzenia 
95. rocznica śmierci  

 11.11 urodził się Carlos Fuentes Macias (11.11.1928-  ), meksykański pisarz, 
eseista i publicysta 
85. rocznica urodzin 

10.11 Światowy Dzie ń Młodzie ży 

 11.11 Narodowe Święto Niepodległo ści   
95. rocznica  

 11.11 zmarła Helena Boguszewska  (30.10.1886-11.11.1978), powieściopisarka, 
publicystka, autorka książek dla dzieci 
35. rocznica śmierci  

 12.11 zmarł Arnold Zweig (10.11.1887-26.11.1968), niemiecki pisarz i aktywny 
pacyfista 
45. rocznica śmierci  

 14.11 urodził się Leopold Staff  (14.11.1878-31.05.1957), poeta , tłumacz  
135. rocznica urodzin  

20.11 urodziła się Selma Lagerl őf (20.11.1858-16.03.1940),pisarka szwedzka,    
Literacka Nagroda Nobla 1909  
     155. rocznica urodzin 

 21.11 urodziła się Nadine Gordimer (21.11.1923-   ) poetka 
południowoamerykańska Literacka Nagroda Nobla 1991  
90. rocznica urodzin   



 22.11 urodziła się Krystyna Siesicka  (22.11.1928-  ), dziennikarka, autorka książek 
dla młodzieży  
85. rocznica urodzin  

23.11  urodziła się Klementyna z Ta ńskich Hoffmanowa  (23.11.1798-21.09.1845),   
prozaik, tłumacz, wydawca, pierwsza polska autorka książek dla dzieci  
i młodzieży, pedagog 
 215. rocznica urodzin 

23.11 urodził się Krzysztof Penderecki  (23.11.1933- ), kompozytor 
80. rocznica urodzin   

27.11 zmarł Eugene Gladstone O’Neil  (16.10.1888-27.11.1953), dramaturg 
amerykański, Literacka Nagroda Nobla 1936 
60. rocznica śmierci  

30.11  Andrzejki  

  

GRUDZIEŃ 

 01.12      Światowy Dzie ń Walki z AIDS  

 02.12      urodziła się Helena Bechlerowa  (22.12.1908-18.09.1995),  
              autorka książek dla dzieci, audycji radiowych, tłumaczka z jęz. Rosyjskiego 
              105. rocznica urodzin  

 04.12   Dzień Górnika  

 06.12 zmarł Konstanty Ildefons Gałczy ński (23.01.1905-6.12.1953),  
poeta, satyryk, autor słuchowisk radiowych 
60. rocznica śmierci  

06.12 Mikołajki 

 09.12 urodził się John Milton  (09.12.1608-08.11.1674), poeta i pisarz angielski,  
autor poematu epickiego „Raj utracony" 
405. rocznica urodzin 

 10.12   Dzień Ochrony Praw Dziecka  

            Międzynarodowy Dzie ń Praw Człowieka  

 11.12  urodził się Aleksander Soł żenicyn (11.12.1918- 03.08.2008), rosyjski pisarz, 
Literacka Nagroda Nobla 197 
95. rocznica urodzin 
  5. rocznica śmierci 



14.12 urodził się Artur Sandauer  (14.12.1913-15.07.1989), krytyk literacki, prozaik, 
tłumacz, filozof 
100. rocznica urodzin  

19.12   urodziła się Eleonora Porter  (19.12.1868-21.05.1920), pisarka amerykańska,    
autorka cyklu o Pollyannie 
145. rocznica urodzin  

 20.12 zmarł John Ernest Steinbeck (27.02.1902-20.12.1968), pisarz amerykański, 
Literacka Nagroda Nobla 1962  
45. rocznica śmierci 

20.12 zmarł Gustaw Morcinek  (25.08.1891-20.12.1963), prozaik 
50. rocznica śmierci  

 22.12   Początek Astronomicznej Zimy 

24.12 zmarł William Makepeace Thackeray  (18.07.1811-24.12.1863), pisarz 
angielski, autor powieści fantastycznych dla dzieci 
150. rocznica śmierci  

 24.12 urodził się Adam Mickiewicz  (24.12.1798-26.11.1855), wielki poeta 
romantyczny, tłumacz 
215. rocznica urodzin  

 24.12 urodziła się Ewa Ostrowska  (24.12.1938-  ), autorka książek dla dzieci  
i młodzieży 
75. rocznica urodzin 

26.12 zmarł Włodzimierz Przerwa-Tetmajer  (31.12.1861-26.12.1923), poeta, 
malarz 
90. rocznica śmierci  

 27.12 zmarł Julian Tuwim (13.09.1894-27.12.1953), poeta, satyryk, tłumacz poezji i 
prozy francuskiej niemieckiej 
60. rocznica śmierci  

  

 

 WAŻNIEJSZE ROCZNICE REGIONALNE W ROKU 2013   

  

STYCZEŃ 

  



01.01 zmarł Aleksander Osipowicz  (ok.1823-01.01.1893), kronikarz życia 
suwalskiego, pisarz w gimnazjum, nauczyciel rysunków na pensji żeńskiej, 
publicysta, pracował na różnych stanowiskach w rządzie gubernialnym, 
znawca historii regionu, artykuły ściśle związane z historią i kulturą 
Suwalszczyzny publikował w „Tygodniku Ilustrowanym”, „Gazecie Polskiej”, 
pisał opowiadania, wiersze 

              190. rocznica urodzin  

              120. rocznica śmierci  

  

24.01  urodził się Paweł Chrzanowski   (24.01.1783-1849),  pedagog, organizator 
szkolnictwa na Suwalszczyźnie, rektor Szkoły                 Wydziałowej  
w Sejnach, teoretyk retoryki, dyrektor Instytutu Pedagogiki  w Warszawie 

            230. rocznica urodzin   

  

27.01   urodził się w Suwałkach Romuald Kazimierz Minkiewicz  ps. Kazimierz 
Romin (27.01.1878-24.08.1944),wybitny biolog, literat, działacz PPS, 
uczestnik rewolucji 1905 r., autor prac naukowych z dziedziny hydrobiologii, 
fizjologii, neurofizjologii, etologii, kierownik Zakładu Biologii Ogólnej  
w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie  

           135. rocznica urodzin   

LUTY  

  

21.02  zmarł Henryk Marconi     (07.01.1792-21.02.1863), architekt, projekty 
zrealizowane         w Warszawie, Dowspudzie, Raczkach i Augustowie, działał 
w Radzie Ogólnej Budowniczej,  członek Rady Wychowania Publicznego  
w Królestwie Polskim oraz Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 

150. rocznica śmierci   

 23.02   zmarł Michał Rawita-Witanowski (13.09.1859-23.02.1943),  
aptekarz z zawodu, pionier krajoznawstwa na Suwalszczyźnie, autor 
monografii wsi suwalskich zamieszczanych w „Słowniku geograficznym 
Królestwa Polskiego”, w latach 1884-1889 mieszkał w Suwałkach i Raczkach 

            70. rocznica śmierci  

 26.02  zmarł Hieronim Kajsiewicz  (07.12.1812-26.02.1873)ksiądz, powstaniec 
1830 roku, kaznodzieja, poeta, urodził się w Giełgudyszkach, uczył się  
w Sejnach (jego nauczycielem był m.in. Paweł Chrzanowski),  brał udział  



w walkach pod Arsenałem i pod Stoczkiem, pisywał patriotyczne wiersze, był 
współzałożycielem patriotycznego zakonu Zmartwychwstania Pańskiego, 
głosił nauki m.in. na emigracji          we Francji, Anglii, Belgii oraz w czasie 
Wiosny Ludów w Wielkopolsce 

            140. rocznica śmierci   

  

 

 MARZEC  

 05.03    urodził się w Dobkiszkach Szymon Konarski   (05.03.1808-
27.02.1839),absolwent szkoły podwydziałowej w Sejnach, publicysta, 
demokrata, powstaniec, emisariusz, ochotnik 1 pułku strzelców pieszych armii 
polskiej, po powstaniu listopadowym na emigracji we Francji, brał udział  
w wyprawie J. Zaliwskiego, prowadził działalność spiskową w Augustowskiem,  
w Krakowie, na Wołyniu i Polesiu, aresztowany przez władze carskie  
i rozstrzelany w Wilnie 

             205. rocznica urodzin  

  

03.03  zmarł Stanisław Klemens Dogiel (22 lub 25.11.1795- 03.03.1863) pedagog 
związany ze Szkołą Wojewódzką w Sejnach w latach 1826-1832, uczył języka 
łacińskiego, greckiego i literatury polskiej, przyrodnik, uczestnik  powstania   
listopadowego, dostarczał okazy roślin (185 gatunków) do powstającego  
w Warszawie Ogrodu Botanicznego, opisał 434 gatunki roślin, które zbierał 
wspólnie  z uczniami szkoły sejneńskiej    

           150. rocznica śmierci  

  

30.03  urodził się we wsi Olszanka Witold Urbanowicz (30.03.1908-17.08.1996), 
jeden z najlepszych polskich pilotów myśliwców, dowódca Dywizjonu 303,  
z rąk Władysława Sikorskiego otrzymał Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari     

            105. rocznica urodzin   

  

31.03   zmarła Aleksandra Piłsudska  (12.12.1882-31.03.1963),  
urodzona w Suwałkach, działaczka społeczna, członek PPS, druga żona 
marszałka Józefa Piłsudskiego, w czasie I wojny światowej pracowała  
w oddziale wychowawczo-        kurierskim I Brygady Legionów, działała  
w POW, po przewrocie majowym 1926 r. patronowała Lidze Kobiet 



           50. rocznica śmierci                   

   

KWIECIEŃ 

 12.04 zmarła Róża z Platerów Struty ńska (poł.XVIIIw.-12.04.1793), 
starościna sejwejska i wiżajeńska, fundatorka (kolatorka) przebudowy kościoła 
dominikańskiego w Sejnach w latach 60-tych XVIII 

  220. rocznica śmierci  

 13.04  urodził się Antoni Patla  (13.04.1898-10.05.1977), dziennikarz, przyrodnik, 
nauczyciel, przewodnik i działacz PTTK, żołnierz,  sadownik, w 1946 r. 
zorganizował technikum ogrodnicze w Suwałkach, założył Muzeum Okręgowe 
w Suwałkach i był jego dyrektorem od 1956 r.,autor przewodnika -„Piękno 
ziemi suwalskiej” 

           115. rocznica urodzin   

  

18.04  urodził się Wojciech Anzelm Szweykowski (18.04.1773-05.07.1838), 
pedagog, twórca liceum w Sejnach, działacz powiatowy, dziekan Wydziału 
Teologicznego UW, w latach 1818-1831 rektor Uniwersytetu Warszawskiego 

 240. rocznica urodzin  

175. rocznica śmierci  

  

   MAJ   

 13.04  urodził się w Międzyborzu (gm. Filipów) Czesław Matusiewicz   
(13.05.1913-01.05.1964)ksiądz. historyk kościoła na Suwalszczyźnie, 
proboszcz parafii Świętajno, autor „Monografii kościoła i parafii Przerośl” 
(1939) oraz „Konwentu dominikanów w Sejnach” (1939) 

          100. rocznica urodzin  

  

19.05   urodził się Ludwik Michał Pac    (19.05.1778-06.08.1835), właściciel majątku 
Dowspuda, inicjator budowy neogotyckiej rezydencji pałacowej w Dowspudzie, 
reformator rolnictwa, w jego dobrach         uruchomiono wytwórnię maszyn i 
narzędzi rolniczych (trzecia na ziemiach polskich),patriota, generał dywizji, 
jednodniowy wódz w powstaniu listopadowym 

            235. rocznica urodzin  



  

23.05 zmarł Bogumił Aspis (1842-23.05.1898), nauczyciel gimnazjum w Suwałkach, 
poeta, uprawiał poezję erudycyjno-filozoficzną  

           115. rocznica śmierci    

  

 

CZERWIEC  

  

08.06    urodziła się w Jeleniewie Klotylda Józefa Dargielowa  (08.06.1893-
25.08.1955), od 1925 r. właścicielka drukarni  i introligatorni działającej   
 w Suwałkach do 03.05.1940 r. ,w jej zakładzie drukowano książki m.in. 
„Przewodnik po Wigrach” (1933) Marii Brzosko-Zielińskiej, ”Pojezierze 
Augustowsko-Suwalskie. Przewodnik krajoznawczy i turystyczno-letniskowy” 
(1937) Romana Jankowskiego, gazety:„ABC ziemi suwalskiej”, (1928-1930), 
„Kurier Ziemi Suwalskiej”(1930-1931), „Dziennik Suwalski”(1931),  
„Dzień dobry ziemi suwalskiej” (1932-1936) oraz czasopismo naukowe 
„Archiwum Hydrobiologii i Rybactwa”, którego redaktorem był Alfred Lityński 

 120. rocznica urodzin  

21.06  zmarł Paweł Suzin (1837 lub 1839-21.06.1863), oficer armii rosyjskiej  
(1861-   dymisja), uczestnik manifestacji patriotycznej na Litwie w 1861, 
wykładał w Polskiej Szkole Wojskowej w Genui i Cuneo, bohater powstania 
styczniowego na Suwalszczyźnie, dowodzony przez niego oddział liczący ok. 
300 ludzi (głównie chłopów litewskich) walczył z wojskami rosyjskimi na ziemi 
augustowskiej i sejneńskiej,  poległ w bitwie pod Staciszkami 

            150. rocznica śmierci  

  

30.06   zmarł Teofil Noniewicz  (27.04.1851-30.06.1928),lekarz, społecznik suwalski, 
naukę rozpoczął w suwalskim gimnazjum w1863r., po studiach medycznych  
w Warszawie powrócił do Suwałk i rozpoczął pracę w suwalskim szpitalu,  
1880 r. należał do założycieli suwalskiej Straży Ogniowej, wchodził w skład 
Tymczasowej Rady Okręgu Suwalskiego, był prezesem pierwszej Rady 
Miejskiej Suwałk,  był organizatorem, a następnie prezesem Polskiej Czytelni 
Naukowej 

             
85. rocznica śmierci                                 

                   



  

 

 

  SIERPIEŃ 

                                                          

 05.08  urodził się Aleksander Putra  (05.08.1888-13.07.1962), działacz chłopski,     
poseł na sejm, organizator szkolnictwa rolniczego na Suwalszczyźnie, 
współtwórca szkoły w Dowspudzie, agitował za spolszczeniem szkół ludowych 
i urzędów gmin, współtwórca szkoły w Dowspudzie, jeden z założycieli          
POW na Suwalszczyźnie (był jej komendantem w 1919 r.), uczestniczył w 
pracach Tymczasowej Rady Okręgu Suwalskiego, organizował PSL  

           125. rocznica urodzin                               

  

PAŹDZIERNIK 

11.10  zmarł Ludwik Modzelewski  (1815-11.10.1858), bajkopisarz, poeta 
mieszkający w Suwałkach, w 1854 roku wydał „Bajki, powiastki i obrazki”, 
naczelnik Sekcji Skarbowej w rządzie gubernialnym augustowskim 

            155. rocznica śmierci  

  

20.10  zmarł Józef Podziewski  (14.12.1913-20.10.1998), społecznik, gawędziarz, 
działacz ludowy, piewca gwary ludowej, grał i reżyserował w latach 
czterdziestych i na początku pięćdziesiątych w teatrze amatorskim, z jego 
inicjatywy w 1972 roku powstał zespół folklorystyczny „Przeroślaki” 

              15. rocznica śmierci  

            100. rocznica urodzin  

 

  LISTOPAD   

  

26.11 urodził się w Filipowie Andrzej  Wiszowaty  (26.11.1608-29.11.1678), arianin,              
teolog, religioznawca, autor 62 prac głównie z zakresu filozofii religii, teologii  
i etyki, część z nich w języku polskim  



           405. rocznica urodzin  

            335. rocznica śmierci 

 

GRUDZIEŃ  

  

20.12   zmarł Leon Hollaenderski  (Leib ben Dawid) , (1808,Wisztyniec-20.12.1878), 
księgarz, wydawca suwalski, tłumacz przy Trybunale Cywilnym Województwa 
Augustowskiego, żydowski działacz emigracyjny, filozof, moralista, historyk, 
opublikował w jęz. francuskim obszerne dzieło „O Żydach polskich” 

           130. rocznica śmierci  

  

24.12 zmarł Marian Kulesza  (12.11.1979-24.12.1943), urodzony w Suwałkach,            
artysta malarz, pedagog w Szkole Rzemiosła Artystycznego w Wilnie, 
popularyzator sztuki, dziennikarz   
  
       70. rocznica śmierci        

●       Antoni Bukaty  (1808- 19.09.1876) urodził się w województwie augustowskim, 
prymus Szkoły Wydziałowej w Sejnach, uczestnik powstania listopadowego, 
później na emigracji w Paryżu, tam filozof, uczony matematyk i nauczyciel 
matematyki, 

            205. rocznica urodzin  

●      Witold Pilecki pseud. „ Żwirko”  (1918-25.04.1944) urodził się we wsi Kalety, 
walczył w obronie Warszawy, partyzant, dowódca oddziału walczącego  
w puszczy augustowskiej, pośmiertnie awansowany na stopień porucznika, 
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Zasługi  
z Mieczami 

            95. rocznica urodzin  

●       Kazimierz Górnicki  (1838-20.03.1889) urodził się w guberni kieleckiej, malarz, 
w 1866 r. wykonał obraz „Trójca Święta” do ołtarza jednego z kościołów 
guberni augustowskiej, wg jego rysunków i obrazów wykonano ilustracje do 
artykułów Aleksandra Osipowicza publikowanych w „Tygodniku Ilustrowanym”, 
jego prace znajdują się w Kościele Św. Aleksandra w Suwałkach 
 
175. rocznica urodzin  

 



 

 

 

 

69 rocznica wyzwolenia 
 
 
25.07.1944                                     Lipsk 
30.07.1944                                     Giby 
31.07.1944                                     Sztabin 
31.07.1944                                     Sejny 
02.08.1944                                     Puńsk 
04.08.1944                                     Szypliszki 
04.08.1944                                     Krasnopol 
21-23.10.1944                                Przerośl 
23.10.1944                                     Filipów 
23.10.1944                                     Suwałki 
23.10.1944                                     Wiżajny 
23.10.1944                                      Rutka-Tartak 
24.10.1944                                      Augustów 
24.10.1944                                      Jeleniewo 
24.10.1944                                      Nowinka 
24.10.1944                                      Płaska 
24.10.1944                                      Raczki 

 

  

 


