
WYSTAWY W PBP RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE 

  

Wystawy zbiorowe (archiwalne) 

 

• …A lipiec, może wiele przeżyć wypiec: Sat Okh, Franz Kafka, Jerzy Harasymowicz, 

Zbigniew Herbert, Eryk Lipiński, Jan Matejko, Zdzisław Polakiewicz, Jan Śpiewak, Janusz 

Przymanowski. 

 

• Biblioteka Narodowa w Warszawie - powołanie. 1928 (centralna biblioteka państwa 

polskiego organizowana od 1919 roku, otwarta w 1928 roku, w jej skład weszły m.in. 

zbiory Muzeum Narodowego Polskiego w Raperswilu i w Batignolles, Biblioteki 

Załuskich i Wilanowskiej, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; w 1930 roku 

otwarto główną czytelnię w gmachu warszawskiej Wyższej Szkoły Handlowej; w czasie II 

Wojny Światowej zbiory biblioteki częściowo spłonęły, a po jej zakończeniu zostały 

uzupełnione i wzbogacone m. in. przez zasoby bibliotek Ordynacji Krasińskich i 

Ordynacji Zamojskiej)  

 

• Biblioteka Polska w Paryżu (polska placówka kulturalna założona w 1838 roku m. in. 

przez Adama Jerzego Czartoryskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Karola Sienkiewicza 

jako fundacja Wielkiej Emigracji; miała za zadanie zbierać ocalałe od grabieży i zniszczeń 

książki, archiwa i pamiątki narodowe, stała się ośrodkiem dokumentacyjnym otwartym 

do dyspozycji Polaków i cudzoziemców, to najstarsza instytucja polska poza granicami 

kraju, od 1853 roku Biblioteka ma własny budynek na Wyspie św. Ludwika, od 1903 

roku przy Bibliotece funkcjonuje Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu, w wieku XX 

zreorganizował ją Franciszek Jan Pułaski, w skład zasobów Biblioteki wchodzi zbiór 

Towarzystwa Historyczno-Literackiego; 175. rocznica powstania) 

 

• Chełmoński Józef 1849 - 1914 i jego artystyczna rodzina (polski malarz realista o 

wyraźnych wpływach impresjonizmu: pejzaż, portret, sceny rodzajowe wsi oraz 

kompozycje z końmi; wśród członków rodziny Józefa Chełmońskiego pojawiły się znane 

i znaczące postacie wżyciu kulturalnym Polski i świata: Maria Chełmońska 1861 - 1942, 

żona malarza spokrewniona z Karolem Szymanowskim 1882 - 1937, wybitnym polskim 

kompozytorem i Melchiorem Korwinem - Szymanowskim 1724 – 1789, stolnikiem 

warszawskim, Wanda Chełmońska 1889 (lub 1891) - 1971 - córka Marii i Józefa 

Chełmońskich, artystka malarka, Stanisław Aust - prawnuk Józefa Chełmońskiego, 

obecny właściciel dworku malarza i gospodarstwa rolnego w Kulkówce, Zbigniew 

Twardowski - prawnuk Józefa Chełmońskiego, artysta malarz, ks. Jan Twardowski 1915 

- 2006 - kuzyn Zbigniewa Twardowskiego, wybitny poeta, Tadeusz Łapiński ur. 1928 - 

artysta malarz i grafik o renomie światowej ożenił się z Marią z domu Aust - 

prawnuczką Józefa Chełmońskiego, artystką plastyczką, tkaczką;  100. rocznica śmierci 

malarza) 



 

• Czytelnik winien tak rzec: przy  tej wystawie spędzę marzec: Joseph von Eichendorff, 

Alina Centkiewiczowa, Józef Czechowicz, Maciej Słomczyński, Joanna Kulmowa, Pola 

Gojawiczyńska, Antonio Vivaldi, Włodzimierz Puchalski, Claude Debussy, Helena 

Mniszkówna. 

 

• Čapek Karel 1890 - 1938. W korelacji z twórczością plastyczną brata, artysty plastyka 

Jozefa Čapka (jeden z najwybitniejszych pisarzy czeskich, pierwsze utwory napisał 

wspólnie z bratem Jozefem, członek redakcji dziennika Lidowè Nowiny; autor 

nowatorskich w formie opowiadań, powieści, dramatów; pozostawił po sobie utwory 

literackie psychologiczno-obyczajowe, satyryczne, fantastyczne, filozoficzne; 75. 

rocznica śmierci; Jozef Čapek 1887 – 1945, czeski malarz, pisarz i poeta, brat pisarza 

Karla, zafascynowany był kubizmem, wspólnie z bratem napisał szereg sztuk teatralnych 

i opowiadań, publikował także na własny rachunek)  

 

• Dzień Działacza Kultury i Drukarza.  25.05 (plakat; Dzień Działacza Kultury i Drukarza to 

święto tych osób, które swoim zaangażowaniem i pracą wzbogacają codzienne życie 

ogromnej rzeszy ludzi zwracając szczególną uwagę na tradycję i kulturę danego regionu 

kraju; praca w kulturze jest specyficzną formą służby, wymaga ogromnego wkładu pracy 

i poświęcenia; kultura, ogólnie pojęta, stanowi ważną sferę aktywności człowieka, 

wzbogaca ludzką osobowość, rozwija wrażliwość, daje możliwości realizowania 

indywidualnych pasji) 

 

•  Exlibrisy bibliotek publicznych miasta Częstochowy. Skarby Biblioteki Jagiellońskiej w 

Krakowie. Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek w Polsce. 8.05 (pierwszy raz bibliotekarze 

świętowali swój dzień w 1985 roku przy udziale Okręgowego Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich we Wrocławiu; dzień ten jest symbolem pracy bibliotekarzy i 

świętem, w którym jest okazja do przedstawienia dokonań i zawodowych osiągnięć 

społeczeństwa bibliotekarskiego, a także refleksji o tożsamości bibliotek i ich roli w 

budowaniu dziedzictwa kulturowego; jest to dzień bez kar w bibliotekach) 

 

• Filipowicz Kornel 1913 - 1990. W korelacji z twórczością plastyczną żony Marii Jaremy 

(polski prozaik, współredaktor miesięcznika Nasz Wyraz, nawiązuje w swych utworach 

do czasu II Wojny Światowej, uprawiał krótkie formy prozatorskie: mikropowieści i 

opowiadania o pogłębionej analizie psychologicznej; współautor, z Tadeuszem 

Różewiczem, scenariuszy filmowych; 100 rocznica urodzin; Maria Jarema, Jaremianka 

1908 - 1958, polska plastyczka, scenograf, jedna z najwybitniejszych współczesnych i 

nowoczesnych malarek, graficzek i rzeźbiarek, była pod wpływem konstruktywizmu i 

abstrakcji, przyczyniła się do powstania Grupy Krakowskiej, związana z Teatrem 

Artystów Cricot) 

 

 



• Jasieński Brunon 1901 - 1939. Uzupełnieniem wystawy był zestaw zdjęć pejzaży z 

Klimontowa, miejscowości rodzinnej poety, namalowanych przez Marka 

Czarnołęskiego w ramach pleneru malarskiego (polski poeta, prozaik, dramatopisarz, 

publicysta o korzeniach żydowskich, jeden z głównych założycieli polskiego futuryzmu i 

autor wypowiedzi programowych na jego temat, współzałożyciel futurystycznego klubu 

Katarzynka, współtwórca jednodniówki Nuż w bżuhu; współpracownik czasopism 

awangardowych, takich jak: Zwrotnica, lwowska Trybuna Robotnicza, Nowa Kultura, 

Kultura mas; w roku 1923 przyjął za swoją ideologię lewicy komunistycznej, w Paryżu 

przynależał do Francuskiej Partii Komunistycznej oraz założył zespół teatralny Polska 

Scena Robotnicza, został wydalony z Francji z powodów politycznych i wyjechał do ZSRR 

aby przyjąć obywatelstwo radzieckie; zmarł w drodze na zesłanie, wcześniej 

aresztowany w ramach stalinowskich czystek, w 1937 roku; 75. rocznica śmierci) 

 

• Kahlo Frida 1907 – 1954. Malarka i jej mąż, artysta meksykański Diego Rivera 1886 - 

1957 (meksykańska artystka malarka słynąca głównie z autoportretów, nawiązująca do 

kultury meksykańskiej i indiańskiej, uważana przez krytykę za surrealistkę, symbolistkę i 

ekspresjonistkę, a także reprezentantkę sztuki naiwnej, prymitywnej; 60. rocznica 

śmierci artystki; Diego Rivera: meksykański malarz, grafik, architekt, działacz polityczny 

ruchu komunistycznego) 

 

• Kanonizacja papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII. 27. 04. 2014 (Jan Paweł II, właśc. Karol 

Wojtyła 1920 - 2005 - polski ksiądz, biskup i kardynał rzymskokatolicki, biskup Rzymu, 

papież, święty Kościoła Katolickiego, ponadto poeta, poliglota, aktor, dramaturg, 

pedagog, filozof, fenomenolog, mistyk; Jan XXIII, właśc. Angelo Giuseppe Roncalli 1881 

- 1963  - patriarcha Wenecji, papież i Suweren Państwa Miasta Watykan, był 

nuncjuszem apostolskim w Paryżu, stałym obserwatorem przy UNESCO, należał do 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, święty Kościoła Katolickiego) 

 

• Kędziora Janina, Kędziora Maciej i Kędziora Jerzy - rysunek, malarstwo, rzeźba 

 

• Koczorowski Stanisław Piotr 1888 - 1958  (polski bibliotekarz, bibliograf i bibliofil; był: 

bibliotekarzem i kustoszem Biblioteki Polskiej w Paryżu – wystawie towarzyszą 

ilustracje obrazów Henryka Haydena 1883 - 1970, którego dzieła posiada w zbiorach 

Biblioteka, prezesem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, pracownikiem Biblioteki 

Narodowej, autorem publikacji dotyczących czytelnictwa, biografii polskich pisarzy oraz 

poetów, a także recenzentem książek; 125. rocznica urodzin; wystawa z cyklu: 

Bibliotekarze…i nie tylko) 

 

• Kowalska Faustyna 1905 - 1938. W kontekście twórczości malarskiej artystów malarzy 

Eugeniusza Kazimirowskiego i Adolfa Hyły (właśc. Maria Helena Kowalska, mistyczka i 

zakonnica, święta Kościoła Katolickiego, od 1925 roku należała do Zgromadzenia Sióstr 

Matki Bożej Miłosierdzia, w klasztorach, w których przebywała pracowała w kuchni, 

ogrodzie, przy furcie (Płock, Wilno, Kraków), prowadziła niezwykle bogate i intensywne 



życie duchowe doznając mistycznych wizji Jezusa Chrystusa Miłosiernego, jej objawienia 

zapoczątkowały nowe formy kultu Miłosierdzia Bożego, zmarła w klasztorze w 

Łagiewnikach, gdzie obecnie są przechowywane i czczone jej doczesne relikwie; 75. 

rocznica śmierci siostry Faustyny Kowalskiej; 

Eugeniusz Kazimirowski 1873 - 1939, polski artysta malarz, w 1934 roku, w Wilnie, na 

zamówienie ks. Michała Sopoćki namalował pierwszą wersję obrazu Jezusa 

Miłosiernego według opisów i wskazówek św. Faustyny, po tym, jak Jezus Chrystus w 

sposób cudowny i mistyczny objawił się zakonnicy; 

Adolf Hyła 1897 - 1965, polski artysta malarz, autor najbardziej znanego wizerunku 

Jezusa Miłosiernego, w swojej twórczości malarskiej koncentrował się przede wszystkim 

na tematyce religijnej, najbardziej znanym dziełem artysty jest obraz, pt. Jezu Ufam 

Tobie, który namalował w roku 1944 dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 

w Krakowie Łagiewnikach. Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany przy 

współudziale siostry Faustyny w Wilnie przez Eugeniusza Kazimirowskiego, przed II 

Wojną Światową, po jej zakończeniu znalazł się na terenie okupowanym przez ZSRR i 

przez lata był ukrywany. Po śmierci siostry Faustyny Adolf Hyła namalował ów obraz dla 

sióstr w Łagiewnikach, jako wotum dziękczynne za ocalenie rodziny z zawieruchy 

wojennej, A. Hyła stworzył własną wizję obrazu dysponując reprodukcją kompozycji 

Kazimirowskiego oraz opisem z Dzienniczka świętej siostry Faustyny) 

 

• Kultura w maju, to wrota estetycznego raju: Jerzy Wasowski, Andrzej Kuśniewicz, 

Jarosław Abramow - Newerly, Cyprian Kamil Norwid, Maja Berezowska, Tony Halik, 

Zbigniew Jerzyna, Władysław Hasior, Erna Rosenstein, Ferdynand Ossendowski. 

 

• Kwietniowe kalendarium: Aleksander Ścibor Rylski, Lucjan Rydel, Zofia Kossak - 

Szczucka, Marta Tomaszewska, Jerzy Andrzejewski, Jonasz Kofta, Pablo Picasso, 

Francisco Jose de Goya, Aleksandra Watowa. 

 

• Malczewscy - ojciec i syn. (Jacek Malczewski 1854 - 1929: artysta malarz, profesor ASP 

w Krakowie, poeta, wybitny symbolista polski; Rafał Malczewski 1892 - 1965: syn Jacka, 

artysta malarz, rysownik, felietonista, pisarz, scenograf, taternik; 160. rocznica urodzin 

J. Malczewskiego i 122. rocznica urodzin R. Malczewskiego. 

 

• Mazurek Dąbrowskiego i jego twórca. 220. Rocznica Powstania Hymnu Narodowego 

 

• Mierzejewscy - rodzina artystów malarzy pochodząca z Częstochowy (Jacek 

Mierzejewski 1883 - 1925: polski malarz i grafik figuratywny, członek Formistów; 

Andrzej Mierzejewski 1915 - 1982: syn Jacka, malarz ekspresjonista, kompozycje 

figuralne; Jerzy Mierzejewski 1917 - 2012: syn Jacka, malarz realista, głównie 

nastrojowe i nostalgiczno-melancholijne pejzaże, profesor PWSFiT w Łodzi) 

 



• Międzynarodowy Dzień Muzyki - 1 października; Eugeniusza Brańka 1922–2009, Alicja 

Gołaszewska 1951–2014, Tadeusz Hryniewicki 1936–2015 

 

• Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Zabytki Częstochowy i okolic (dzień 

poświęcony pamięci dla zabytków obchodzony od 1983 roku ustanowiony został przez 

Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków, głównym celem tego dnia jest przybliżenie 

społeczeństwu wagi problematyki dziedzictwa kulturowego, w Polsce celem obchodów 

jest prezentowanie zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa światowego i 

bogatej spuścizny kulturowej w kraju; elementem składowym tego dnia w Polsce jest 

nagradzanie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do ochrony zabytków z 

różnych dziedzin; Generalny Konserwator Zabytków przyznaje nagrody w konkursie 

„Zabytek zadbany” w czterech kategoriach: zabytki sakralne, zabytki architektury i 

budownictwa mieszkalnego oraz użyteczności publicznej, zabytki dziedzictwa 

przemysłowego, zabytki architektury obronnej) 

 

• Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - 3 grudnia 

 

• Międzynarodowy Dzień Osób Starszych - 1 listopada   

 

• Międzynarodowy Dzień Pisarza. 3.03. Zestaw materiałów dotyczących różnych 

twórców. (święto zostało ustanowione przez PEN Club w 1984 roku, stowarzyszenie 

pisarzy założone w roku 1921 w Londynie; w Polsce Światowy Dzień Pisarza nie jest 

jeszcze świętem obchodzonym w szczególny sposób choć organizowane są spotkania 

autorskie oraz wieczory literackie poświęcone twórcom pióra) 

 

•  Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej i Dzień Praw Zwierząt. Aranżacja 

przestrzenna z ilustracjami zwierząt. 22.05 (święto coroczne ustanowione przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ, każdego roku obchody święta odbywają się na inny temat, 

np.; Rok bioróżnorodności, Rok lasów, Bioróżnorodność oceanów i znaczenie 

środowiska morskiego dla ludzkości; Dzień Praw Zwierząt ma na celu zmienić 

zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomienie im, że zwierzę to istota żywa, 

a nie rzecz i ma swoje prawa; obchody dnia popierają organizacje ekologiczne i 

działające na rzecz ochrony zwierząt, organizacje non – profit, wegetarianie)  

 

• Od pierwszego do  ostatniego lutego mamy tu artystę niejednego: Maria 

Rodziewiczówna, Andrzej Szczypiorski, Kazimiera Iłłakowiczówna, Mieczysław Jastrun, 

Aleksander Minkowski, Teofil Lenartowicz, Moliere, Julian Ursyn Niemcewicz, Bertold 

Brecht, Roman Ingarden. 

 

• Perepeczko Marek 1942–2015; Perepeczko Andrzej – marynarz, pisarz i publicysta. 

 



• Rok 2014 rokiem czytelnika. 650 lat w służbie książki (w maju 2014 roku minęło 650 lat 

od ustanowienia w akcie fundacyjnym Studium Generale – Uniwersytetu 

Jagiellońskiego tzw. stacjonariusza, który organizował w uczelni wytwarzanie, 

udostępnianie i rozprowadzanie ksiąg, pełniąc tym samym funkcje wydawcy, księgarza i 

bibliotekarza i dlatego tą datę środowisko ludzi książki uznaje za początek tychże 

dzisiejszych zawodów; od tej daty książka znalazła się w kręgu zainteresowań 

najwyższej władzy państwowej 

 

• Rok 2017 Rokiem sześciu patronów: Josepha Conrada - Korzeniowskiego,      

Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego i bł. Honorata Koźmińskiego, 

Tadeusza Kościuszki.  

 

• Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły. 

 

• Sandauer Artur 1913 - 1989. W kontekście twórczości plastycznej i literackiej żony 

Erny Rosenstein (polski krytyk literacki, prozaik, współpracownik pisma Nasz Wyraz, 

nauczyciel szkół średnich, korespondent wojenny dziennika Pancerni, kilka lat mieszkał 

w Paryżu, pracował w redakcji tygodnika Odrodzenie, profesor literatury polskiej w 

Uniwersytecie Warszawskim, w twórczości krytycznej zajmował się tematyką twórczości 

nowatorskiej i awangardowej, prowadził słynne krytyczno - polemiczne kampanie w 

wyniku których publikował później zbiory tekstów; 100. rocznica urodzin. 

Erna Rosenstein 1913 – 2004, polska malarka, poetka, zajmowała się rysunkiem i 

tworzyła collage, była członkiem założycielem Grupy Krakowskiej, wypracowała 

indywidualną symbolikę swobodnie kojarząc formy abstrakcyjne ze światem kształtów 

rzeczywistych) 

 

• Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Zestaw plakatów (doroczne święto 

organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony 

własności intelektualnej za pomocą praw autorskich, UNESCO postanowiło stworzyć 

tytuł Światowej Stolicy Książki, który jako pierwsze miasto otrzymał Madryt, tytuł 

Światowej Stolicy Książki przyznawany jest co roku przez UNESCO jako wyróżnienie dla 

najlepiej przygotowanego przez dane miasto programu promującego książki i 

czytelnictwo)   

 

• Światowy Dzień Rozwoju Kultury. 31.05. Zestaw plakatów (tego dnia w instytucjach 

kulturalnych w całym świecie: muzeach, galeriach, teatrach, kinach, bibliotekach, 

odbywają się wydarzenia promujące kulturę; dla każdego człowieka kultura i sztuka 

znaczą coś innego, kultura jest elementem życia człowieka zapewniającym mu 

wszechstronny rozwój, poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych poszerzamy swoje 

horyzonty) 

 



• Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju. 21.05 (święto 

ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dla podkreślenia zasad tolerancji i 

poszanowania różnorodności kulturowej  oraz promocji i ochrony praw człowieka; 

celem obchodów święta jest podkreślenie: roli kultury, różnorodności kulturowej, 

materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, produktów przemysłu 

artystycznego, dóbr i usług związanych z kulturą; UNESCO pragnie szczególnie chronić 

kulturę krajów rozwijających się, kultury lokalne wraz z językami) 

 

• Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Chroń swoje pomysły. 26.04 (święto 

ustanowione przez Światową Organizację Własności Intelektualnej obchodzone 

corocznie od 2001 roku; celem tego dnia jest: wskazanie społeczeństwu, jak patenty, 

prawa autorskie, znaki towarowe i wzory mają wpływ na codzienne życie; 

uświadomienie społeczeństwu obowiązującego prawa własności intelektualnej i 

pogłębienie wiedzy na ten temat; wskazanie kreatywności i wkładu przez twórców i 

wynalazców do rozwoju społeczeństw na całym świecie; zachęcanie społeczeństwa do 

poszanowania praw własności intelektualnej innych osób 

 

• Światowy Dzień Zwierząt – 4 października 

 

• Święci patroni. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. 8.05 (sylwetki kilku świętych z historii 

kościołów chrześcijańskich, którzy mają atrybuty i przywileje bycia patronami 

bibliotekarzy, np. św. Wawrzyniec; pierwszy raz bibliotekarze świętowali swój dzień w 

1985 roku przy udziale Okręgowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we 

Wrocławiu; dzień ten jest symbolem pracy bibliotekarzy i świętem, w którym jest okazja 

do przedstawienia dokonań i zawodowych osiągnięć społeczeństwa bibliotekarskiego, a 

także refleksji o tożsamości bibliotek i ich roli w budowaniu dziedzictwa kulturowego; 

jest to dzień bez kar w bibliotekach) 

 

• Święty Mikołaj z Miry 

 

• Trylogia Henryka Sienkiewicza. Narodowe czytanie 2014 (Trylogia, to cykl powieści 

historycznych autorstwa Henryka Sienkiewicza, które publikowane były w latach 1884-

1888, ich akcja toczy się na terenach I Rzeczypospolitej pod koniec pierwszej i w drugiej 

połowie XVII wieku, w skład Trylogii wchodzą powieści: Ogniem i mieczem, Potop i Pan 

Wołodyjowski, powodem napisania Trylogii było przekonanie pisarza o znaczeniu 

tradycji dla ugruntowania świadomości narodowej, cykl powstał „ku pokrzepieniu serc” 

kiedy Polska znajdowała się pod zaborami) 

 

• Uniwersytet Jagielloński. Rok 2014 rokiem wielkiego jubileuszu UJ w Krakowie. 650 

lat w służbie książki (nazwy historyczne: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, 

Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski – najstarsza polska uczelnia, jeden z 



najstarszych uniwersytetów na świecie mieszczący się w Krakowie został założony w 

1364 roku w Kazimierzu z fundacji króla Kazimierza III Wielkiego) 

 

• W wakacyjnym sierpniu, kultura na pniu: Tadeusz Dołęga - Mostowicz, Zofia Posmysz, 

Dorota Terakowska, Karolina Lanckorońska, Anna Świderkówna, Bohdan Bocianowski, 

Jan Brzękowski, Eugene Delacroix, Georges Braque. 

 

• Wokół Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek: Najważniejsze książki w moim 

życiu…Literackie pasje bibliotekarzy. Część 2; Wokół Dnia Bibliotekarza i Tygodnia 

Bibliotek: Twórco, bądź dla innych nauczycielem samego siebie. Część 2 

 

• Wokół Dnia Nauczyciela: Najważniejsze książki w moim życiu. Literackie pasje 

nauczycieli. Część 1; Wokół Dnia Nauczyciela: Twórco, bądź dla innych nauczycielem 

samego siebie. Część 1 

 

• Wrocław - Światowa Stolica Książki UNESCO oraz Europejska Stolica Kultury 

 

• Wydawnictwo Literackie w Krakowie - powołanie (Wydawnictwo Literackie w 

Krakowie powstało w roku 1953, specjalizuje się w polskiej i zagranicznej literaturze 

pięknej, ale w swoim katalogu wydawniczym ma także książki edukacyjne - słowniki, 

leksykony, podręczniki; jest jedynym w Polsce wydawcą dzieł Witolda Gombrowicza, 

interesuje się najciekawszymi zjawiskami literackimi oraz najwybitniejszymi twórcami 

literatury polskiej i obcej, wydawnictwo kontynuuje tradycję edytorstwa naukowego, 

specjalizuje się w opracowaniach krytycznych klasyki polskiej, do grona autorów i 

współpracowników wydawnictwa należą najwybitniejsi znawcy literatury, historii, filmu, 

teatru) 

 

• Wystawa zbiorcza: E. Szymański, P. Huelle, Wł. Syrokomla, K. Kurpiński, K. Ujejski, P. 

Skarga, R. Brandstaetter, J. Wybicki, M. Bałucki.  

 

• Wystawa zbiorcza: J. K. Korzeniowski, F. K. Pruszyński, A. Centkiewicz, A. Strug, J. 

Turowicz, Wł. Broniewski, J. Śpiewak, St. Jachowicz, Wł. Strzemiński.  

 

• Wystawa zbiorcza: J. Zawiejski, B. Suchodolski, K. Szymanowski, A Hollanek, H. 

Poświatowska, Wł. Bełza, O. Terlecki, M. Samozwaniec, A Rogalski. 

 

• Wystawa zbiorcza: M. Żmigrodzka, A. Międzyrzecki, M. Skłodowska–Curie, A Grottger, 

T. Borowski, Z. Uniłowski, Wł. Kopaliński, K. Estreicher, St. Przybyszewski, K. Bunsch, St. 

Wyspiański. 

 



• Wystawa zbiorcza: Pola Gojawiczyńska, Jerzy Wasowski, Jerzy Harasymowicz, 

Włodzimierz Pietrzak, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Karol Estreicher-junior, Stanisław 

Dygat, Tadeusz Śliniak, Stanisław Grochowiak, Antoni F. Ossendowski. 

 

• Wystawa zbiorowa wybranych prac malarskich z archiwum Młodzieżowego Domu 

Kultury w Częstochowie (kompozycje z konkursów ogólnopolskich organizowanych 

przez MDK w środowiskach szkolnych, jak i placówek z zajęciami pozalekcyjnymi) 

 

• Zimowe kalendarium: Andrzej Jan Morsztyn, Józef Czapski, Irena Jurgielewiczowa, 

Tadeusz Śliwiak, Stanisław Dygat, Jarosław Hasek, Aleksy Tołstoj, George Gordon Byron, 

Charles Perrault.  

 

Wystawy indywidualne (archiwalne) 

 

• Andersen Christian Hans 1805 . 1875. Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci. 2.04 

(duński pisarz i poeta, zasłynął z twórczości baśniopisarskiej; święto obchodzone w 

dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena, dzień ten ma na 

celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych, 

święto zostało ustanowione w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla 

Młodych Ludzi, co roku gospodarzem święta jest inne państwo; w Polsce od 2001 roku 

odbywa się akcja społeczna Cała Polska czyta dzieciom, która ma za zadanie 

uświadomienie społeczeństwu wagi i wartości poznawania świata książek przez dzieci, 

ma na celu zachęcenie rodziców do czytania książek swoim dzieciom)   

 

• Asnyk Adam 1838 - 1897  (polski poeta i dramatopisarz, w czasie Powstania 

Styczniowego członek Rządu Narodowego; jego liryka jest wyrazem rozterki duchowej 

poety, przeżywającego kryzys światopoglądowy pogłębiony klęską narodową, poeta 

podkreśla także postawę epicką i opisuje w niej zobiektywizowany obraz świata, 

refleksja zastępuje komentarz liryczny, częstym tematem wierszy staje się krajobraz 

górski tatrzański oraz motyw morski; 175. rocznica urodzin) 

 

• Augustyn, Święty 354–430 

 

• Baczyński Kamil Krzysztof 1921 - 1944 (poeta polski; 90. rocznica urodzin) 

 

• Balthus - francuski artysta malarz polskiego pochodzenia 

 

• Baouardy Maria  (Mała Arabka) 1846–1878 

 



• Bechlerowa Helena 1908 - 1995 (polska autorka książek dla dzieci, audycji radiowych, 

tłumaczka z języka rosyjskiego, z wykształcenia nauczycielka, drukowała w 

Świerszczyku, była redaktorem czasopism dla dzieci, a także redaktorem książek dla 

dzieci w wydawnictwie Nasza Księgarnia; 105. rocznica urodzin) 

 

• Białoszewski Miron 1922 - 1983  (polski poeta, prozaik, dramatopisarz i aktor teatralny; 

90. rocznica urodzin) 

 

• Boznańska Olga 1865–1940 

 

• Broszkiewicz Jerzy 1922 - 1993 (polski prozaik, dramatopisarz, eseista, publicysta, 

scenarzysta, muzyk, współpracował z Odrodzeniem i Teatrem; współredagował i 

redagował Przegląd Kulturalny, Ruch Muzyczny, Muzykę; długoletni kierownik literacki  

Teatru Ludowego w Nowej Hucie; 20. rocznica śmierci) 

 

• Brzechwa Jan 1898 - 1966 (polski poeta pochodzenia żydowskiego, autor bajek i wierszy 

dla dzieci, tekstów satyrycznych oraz tłumacz literatury rosyjskiej; 45. rocznica śmierci 

poety) 

 

• Brzozowski Tadeusz 1918 - 1987 (polski artysta malarz, grafik i rysownik, związany z 

teatrem Tadeusza Kantora, członek Grupy Krakowskiej, nauczyciel w Państwowym 

Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 

Plastycznych w Poznaniu; w twórczości plastycznej nawiązywał do ekspresjonizmu, 

surrealizmu i abstrakcji organicznej; tworzył dzieła figuratywne, jak i obrazy 

metaforyczno – aluzyjne, z czasem zaniechał form przedmiotowych na rzecz 

wieloznacznych; kontrastował abstrakcyjne formy biologiczne z drapieżnymi, 

realistycznymi o ostrej kresce; stosował laserunki, werniksy i wyrafinowane kolory, jego 

dzieła cechuje nastrój trwogi i okrucieństwa; 95. rocznica urodzin) 

 

• Buonarotti Anioł Michał 1475 - 1564 (Michał Anioł, właśc. Michelangelo Buonarotti, 

jeden z najwybitniejszych artystów włoskich i europejskich epoki renesansu na tle 

wszechczasów; był malarzem, rzeźbiarzem, architektem, rysownikiem; tworzył w 

Bolonii, Florencji, Rzymie; mecenasem artystycznym i ekonomicznym objął twórcę sam 

papież, głównym tematem rzeźb artysty jest postać ludzka, kompozycje heroizował w 

dynamicznych pozach ze spotęgowanym efektem cierpienia, sylwetki są dalekie od 

uporządkowanych i statycznych rzeźb renesansu klasycznego, nowatorstwo rzeźby 

Buonarottiego polega na wprowadzeniu rozwiązań manierystycznych i zapowiadających 

barok, rzeźbił wyłącznie w marmurze; w pracach malarskich wyczuwalne jest myślenie 

rzeźbiarza, bardziej interesował go problem formy w przestrzeni od koloru i 

światłocienia, w malarstwie dominuje ekspresja i głębia psychologiczna; w architekturze 

wprowadził nowe, dynamiczne zasady kompozycji oraz odmienne kształtowanie 



przestrzeni, stosował klasyczne elementy w sposób odmienny od ich tradycyjnych 

funkcji; 450. rocznica śmierci) 

 

• Burda Zbigniew - fotografia artystyczna 

 

• Casanova Giacomo 1725–1798 

 

• Centkiewicz - Michalska Halina 1912 - 2007 (wybitna polska malarka kolorystka i 

postimpresjonistka, wykładowczyni ASP w Warszawie; 100. rocznica urodzin) 

 

• Ceynowa Florian 1817–1881 

 

• Chełmoński Józef 1849 - 1914 (polski malarz realista o wyraźnych wpływach 

impresjonizmu: pejzaż, portret, sceny rodzajowe wsi oraz kompozycje z końmi; 160. 

rocznica urodzin malarza) 

 

• Chmielewski Jerzy Henryk ur.1923  (polski grafik, rysownik i publicysta, autor znanych 

komiksów; 90. rocznica urodzin) 

 

• Chmielowski Adam 1846 - 1916 (artysta malarz, zakonnik Franciszkanin pod imieniem 

Brata Alberta, święty Kościoła Katolickiego; 169 rocznica urodzin i 97. rocznica śmierci) 

 

• Chojnowski Augustyn 1928–2009 

 

• Chomicz Witold 1910 - 1984. Miłośnik książki… z okazji Międzynarodowego Miesiąca 

Bibliotek Szkolnych (wybitny malarz, grafik i pedagog polski, profesor w Państwowym 

Instytucie Sztuk Plastycznych i ASP w Krakowie, pasjonował się głównie grafiką 

użytkową, książkową, tworzył także obrazy w technice olejnej, odbijał drzeworyty, 

komponował plakaty i projekty witraży, inspiracji szukał przede wszystkim w sztuce i 

kulturze ludowej oraz w lokalnym folklorze krakowskim, był członkiem jury konkursu 

szopek krakowskich; Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych obchodzony był do 

2007 roku w każdy czwarty poniedziałek października, lecz z czasem z jednodniowego 

wydarzenia przekształcił się w Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, najdłuższe 

święto w szkole, a skierowane jest przede wszystkim do wszystkich uczniów – 

czytelników, użytkowników biblioteki lub osób poszukujących informacji)  

 

• Chopin Fryderyk 1810 – 1849. Rok 2010 rokiem genialnego kompozytora (wybitny 

polski kompozytor i pianista romantyczny)  

 

• Chwin  Stefan 

 



• Chyła Bronisław 1911 - 1986 (polski artysta malarz, rysownik, fotograf, nauczyciel, 

wykładał w Liceum Pedagogicznym i innych szkołach średnich Legnicy, w Liceum 

Plastycznym we Wrocławiu, założył Ognisko Plastyczne przy Miejskim Domu Kultury w 

Legnicy, w tym samym mieście był pedagogiem i kierownikiem wydziału plastycznego 

Studium Nauczycielskiego; malował pejzaże, martwe natury, portrety, akty nasycone 

duchem koloryzmu, postimpresjonizmu, ekspresjonizmu i fowizmu, artysta był twórcą 

legnickiego środowiska artystycznego i skupił plastyków ze Studium Nauczycielskiego w 

Grupie Zamek; 100. rocznica urodzin i 25. rocznica śmierci) 

 

• Ciołkiewicz Marlena (linoryty studentki Wydziału Wychowania Artystycznego AJD w 

Częstochowie) 

 

• Cybis Jan 1897 - 1972 (profesor ASP w Warszawie, malarz kolorysta, pisarz, krytyk, 

tłumacz, pedagog, współtwórca grupy artystycznej Komitet Paryski; 115. rocznica 

urodzin) 

 

• Cyronek - Kalinowska Anna 1919 - 2008 (wybitna polska malarka niefiguratywna 

pochodząca z Częstochowy) 

 

• Czajkowski Piotr 1840 - 1893 (rosyjski kompozytor, którego twórczość wywarła bardzo 

silny wpływ na rozwój muzyki rosyjskiej, odznacza się doskonałym rzemiosłem, łączy 

osiągnięcia zachodniej techniki kompozytorskiej z elementami i pierwiastkami 

narodowymi, uprawiał głównie muzykę symfoniczną i operową, twórczość symfoniczna 

artysty jest przykładem połączenia romantycznych założeń programowych z 

klasycystyczną przejrzystością formy; 120. rocznica śmierci) 

 

• Czapski Józef 1896 - 1993 (prozaik, malarz postimpresjonista i kolorysta, krytyk, 

współtwórca grupy artystycznej Komitet Paryski; 115. rocznica urodzin) 

 

• Czarnołęski Marek ur. 1961. Malarskie pieśni (malarz i bibliotekarz; wystawa 

malarstwa w Centrum Polskim, w Brukseli; pozamiejscowa ekspozycja przygotowana z 

okazji przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej) 

 

• Czarnołęski Marek ur. 1961. Malarskie pieśni (wystawa malarstwa w RODN WOM w 

Częstochowie po przeniesieniu jej z Centrum Polskiego w Brukseli) 

 

• Czarnołęski Marek ur. 1961. Malarstwo. Moje plenery (Galeria Kultury i Sztuki, RODN 

WOM w Częstochowie) 

 

• Dali Salvador 1904 - 1989 (malarz, rysownik i grafik kataloński-północna Hiszpania-

jeden z najbardziej znanych i cenionych surrealistów; 110. rocznica urodzin) 



• Danilewicz-Zielińska Maria 1907–2003 

 

• Dembowska Maria  (1914–2008) 

 

• Dołęga - Mostowicz Tadeusz 1898 - 1939 (dwudziestowieczny  powieściopisarz polski, 

prozaik, scenarzysta i dziennikarz; 116. rocznica urodzin) 

 

• Dominik Tadeusz 1928 - 2014 (profesor ASP w Warszawie, jeden z największych 

polskich artystów malarzy w historii sztuki, kolorysta, ekspresjonista, postimpresjonista) 

 

• Duda-Gracz Jerzy 1931–2004 

 

• Dunikowski Xawery 1875 - 1964 (wybitny polski XX wieczny rzeźbiarz, malarz i 

pedagog, profesor: warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, ASP w Krakowie, Państwowej 

Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w czasie II Wojny Światowej był więźniem 

niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz,  w okresie młodopolskim w 

rzeźbach swych zawarł wpływy impresjonizmu oraz twórczości Augusta Rodina, uległ 

także ekspresjonizmowi z wątkami symbolicznymi, a także kubizmowi, cały swój 

dorobek twórczy ofiarował na rzecz państwa polskiego i na bazie tejże kolekcji powstało 

muzeum monograficzne artysty w warszawskiej Królikarni, poszukiwania malarskie 

zawarł w cyklach: Oświęcim, Kaktusy, Baby nieborowskie, Człowiek w przestrzeni; 50. 

rocznica śmierci) 

 

• Dzień Dobrych Uczynków. 19.05 (jednorazowa, symboliczna aranżacja przestrzenna; 

jest to święto społecznych, bezinteresownych działań; jego organizatorem jest Fundacja 

Ekologiczna ARKA; ideą święta jest podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz ludzi, 

zwierząt i przyrody; zdaniem pomysłodawców akcja może proponować wzorcowe 

postawy obywatelskie i społeczne wraz z wolontariatem) 

 

• Dzień Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk… łącznie z Europejskim Dniem Ptaków. 19.09 

(plakat; święto to jest próbą zwrócenia uwagi na dziką przyrodę i naturalne siedliska, 

jest zwróceniem uwagi na pilną potrzebę ochrony środowiska naturalnego, ma na celu 

przypominanie krajom członkowskim Unii Europejskiej o ich obowiązkach wobec 

przyrody) 

 

• Efrem Syryjczyk 305–373 

 

• Estreicher Karol 1827 - 1908 (twórca Bibliografii Polskiej, bibliotekarz, historyk 

literatury i teatru, krytyk, publicysta, jeden z założycieli Akademii Umiejętności, 

pracował w sądownictwie krakowskim i lwowskim, był dyrektorem Biblioteki 

Jagiellońskiej w Krakowie, piastował stanowisko podbibliotekarza i adiunkta bibliografii 

Szkoły Głównej; 105. rocznica śmierci) 



• Europejski Dzień Ptaków… łącznie z Dniem Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk. 2.10  

(plakat; celem święta jest zwrócenie uwagi ludzi na potrzebę chronienia ptaków wraz z 

ich naturalnym środowiskiem, największym zagrożeniem dla ptaków jest utrata siedlisk 

życiowych i dlatego dużą wagę należy przywiązywać do zachowania i ochrony 

różnorodności siedlisk oraz odpowiedniej powierzchni obszarów obejmowanych 

ochroną, ma to być uzyskiwane w wyniku tworzenia terenów chronionych, a także 

odtwarzania siedlisk zniszczonych) 

 

• Fałat Julian 1853  - 1929 (malarz polski, ceniony akwarelista, realista i impresjonista, 

specjalizował się w pejzażu; 160. rocznica urodzin i 84. rocznica śmierci) 

 

• Fedkowicz Jerzy 1891 - 1959 (profesor malarstwa w ASP, w Krakowie, wybitny polski 

kolorysta i postimpresjonista; mistrz aktu, portretu, pejzażu, martwej natury; 123. 

rocznica urodzin) 

 

• Frankel Alona ur. 1937. Międzynarodowy Dzień Pisarza. 3.03. (polsko-izraelska pisarka 

i ilustratorka książek; 77. rocznica urodzin; święto zostało ustanowione przez PEN Club 

w 1984 roku, stowarzyszenie pisarzy założone w roku 1921 w Londynie; w Polsce 

Światowy Dzień Pisarza nie jest jeszcze świętem obchodzonym w szczególny sposób 

choć organizowane są spotkania autorskie oraz wieczory literackie poświęcone 

twórcom pióra) 

 

• Gałczyński Konstanty Ildefons  1905–1953 

 

• Garus Halina 1922–2008 

 

• Gauguin Paul 1848 – 1903. Muzeum Biograficzne na Tahiti. Międzynarodowy Dzień 

Muzeów. 18.05 (światowej sławy malarz francuski, pisarz, ekspresjonista i 

postimpresjonista; muzea są niezwykle ważnymi ośrodkami wymiany i działalności 

kulturalnej, wzbogacają kulturę i rozwijają między ludźmi wzajemne zrozumienie, 

wpływają na utrwalanie pokoju między państwami; coroczne święto muzeów 

ustanowione zostało w Moskwie w 1977 roku przez Międzynarodową Rade Muzeów 

działającą przy UNESCO, stwarza ono okazję dla pracowników muzeów do wywiązania 

się z zadań na rzecz społeczeństwa i jego rozwoju; organizacja obchodów święta należy 

do instytucji poszczególnych krajów, w tym dniu na całym świecie organizowane są: 

wystawy, seminaria i spotkania, każdy taki dzień obchodzony jest pod innym hasłem; od 

1997 roku kilka dni przed Dniem Muzeów obchodzona jest Europejska Noc Muzeów, w 

Polsce zwana Nocą Muzeów, pod patronatem Rady Europy; przedsięwzięcie to ściśle 

związane jest z Międzynarodowym Dniem Muzeów) 

 



• Gerżabek Adam 1898 - 1965 (malarz postimpresjonista i kolorysta, twórca  witraży, 

profesor ASP w Warszawie oraz PWSSP w Poznaniu, a także Politechniki Gdańskiej, 

krytyk sztuki; 116. rocznica urodzin i 49. rocznica śmierci) 

 

• Giedroyć Jerzy 1906–2000 

 

• Gierowski Stefan ur. 1925. Dzień Światła. 13.12 (profesor ASP w Warszawie, 

niefiguratywny wybitny polski malarz współczesny, kontynuator koloryzmu polskiego w 

ikonografii abstrakcyjnej, teoretyk i krytyk sztuki pochodzący z Częstochowy; Dzień 

Światła obchodzony jest 13 grudnia w dniu świętej Łucji patronki światła, tego dnia 

poprzez artystyczne działania zainteresowani tematyką dają wyraz zaciekawieniu 

światłem, zadają pytania o to co można dostrzec w świetle i jakich doszukać się w nim 

symboli oraz głębszych przesłań)  

 

• Gierymski Aleksander 1850  - 1901 (malarz polski, reprezentuje realizm z silnymi 

elementami i wpływami impresjonizmu francuskiego, prekursor polskiego 

impresjonizmu; 160. rocznica urodzin malarza) 

 

• Tadeusz Gierymski 1928 – 2009 In Memoriam „Życie duchowe zaczyna się na biurku; 
wystawa z cyklu: Bibliotekarze... i nie tylko..., (poeta, prozaik, publicysta i dziennikarz, 
pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie, kierownik Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Pedagogicznej, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej 
Częstochowie) 

 

• Głowacki Janusz ur. 1938 (polski prozaik, dramaturg, scenarzysta, felietonista; 

współpracował z Almanachem Młodych, Kulturą; twórczość dramatopisarską rozwinął 

w Stanach Zjednoczonych, na stałe mieszka w Nowym Jorku, jego twórczość była 

tłumaczona na wiele języków: angielski, chiński, czeski, estoński, francuski, hiszpański, 

koreański, niemiecki, rosyjski, serbski, słowacki, węgierski, jest członkiem 

Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; 75. rocznica urodzin) 

 

• Gogh Vincent van 1853 - 1890 (holenderski malarz ekspresjonista i postimpresjonista; 

tworzył głównie pejzaże, portrety, martwe natury, akty; 124. rocznica śmierci) 

 

• Gojawiczyńska Pola 1896 - 1963 (dwudziestowieczna pisarka polska; 118. rocznica 

urodzin pisarki; z cyklu: Bibliotekarze…i nie tylko) 

 

• Górecki Mikołaj Henryk 1933 - 2010 (polski kompozytor współczesnej muzyki 

poważnej, profesor i rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, 

twórczość muzyczna kompozytora charakteryzuje się motorycznością z wykorzystaniem 

techniki serialnej i środków  sonorystycznych, ważną rolę w jej ukształtowaniu się 

spełnił tzw. redukcjonizm, a także nurt wokalno-instrumentalny o estetyce treści 

religijnych; 80. rocznica urodzin) 



• Górkowa Otylia 1913 - 2001. Światowy Dzień Poezji. 21.03 (życie i twórczość poetki z 

Blachowni; coroczne święto ustanowione przez UNESCO, główne uroczystości odbywają 

się w Paryżu; celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania 

poezji na całym świecie; UNESCO zadeklarowało aby ów dzień był impulsem ku 

docenieniu poezji i poparciu lokalnych, krajowych, regionalnych oraz 

międzynarodowych ruchów poetyckich)  

 

• Grabowski Jan Antoni 1882–1950 

 

Grądman Andrzej 1927 - 2010. Święto Muzyki. 21.06 (publicysta i dziennikarz związany 

z prasą częstochowską, specjalizował się w tematyce krytyki muzycznej; 3. rocznica 

śmierci;  

cykliczne święto przypadające w całym świecie 21.06, powstało w 1981 roku z 

inicjatywy francuskiego kompozytora polskiego pochodzenia Marcela Landowskiego; w 

tym dniu każdego roku instytucje muzyczne: filharmonie, opery, teatry muzyczne, 

szkoły muzyczne, kluby muzyczne, ośrodki kultury, puby, kawiarnie, osoby prywatne 

organizują ogólnodostępne koncerty; święto zachęca muzyków do spontanicznego 

wyrażania się na ulicach miast i w miejscach publicznych, święto umożliwia szerokiej 

publiczności dostęp do muzyki każdego rodzaju i stylu poprzez jej uczestnictwo w 

licznych darmowych koncertach muzycznych)  

 

• Greco, El 1541 - 1614. Wokół jedynego obrazu w Polsce „Ekstaza św. Franciszka”. Rok 

2014 Międzynarodowym rokiem El Greco (właśc. Dominikos Theotokopulos - malarz, 

rzeźbiarz, architekt hiszpański pochodzenia greckiego, jeden z najwybitniejszych 

przedstawicieli manieryzmu, jego twórczość oceniana jest przez pryzmat 

kontrreformacji i wizji hiszpańskich mistyków, pozostawił po sobie dzieła pełne ekstazy 

o żywej kolorystyce oraz wyróżniającej się ekspresji form) 

 

• Harasymowicz Jerzy 1933 - 1999 (polski poeta, założyciel grup poetyckich Muszyna i 

Barbarus, należał do tzw. pokolenia Współczesności, publikował w Życiu Literackim, 

Twórczości, Tygodniku Powszechnym, Dzienniku Polskim, wydał 40 tomów poezji, był 

laureatem nagród: Nagrody im. Stanisława Piętaka, Nagrody Fundacji im. Kościelskich, 

w poezji ujmował tzw. przesycone opisy wpływające na realność i szczegółowość 

oddawanych w wierszach nastrojów, interesował się kulturą Łemków oraz słowiańsko-

chrześcijańską, z poezji tej pochodzi określenie: kraina łagodności; 15. rocznica śmierci) 

 

• Hasior Władysław 1928 - 1999 (artysta malarz i rzeźbiarz symbolista, ekspresjonista i 

surrealista, scenograf; 15. rocznica śmierci) 

 

• Hertz Paweł 1918 - 2001 (prozaik, poeta, eseista, tłumacz i wydawca, związany z 

kręgiem poetów Skamandra, pracował w ambasadzie RP w Kujbyszewie, był 

redaktorem tygodnika Kuźnica, zasiadał w zarządzie polskiego PEN Clubu, 



współpracował m. in. z Zeszytami Literackimi i Paryską Kulturą, jego twórczość zaliczana 

jest do neoklasycyzmu i zakorzeniona w tradycji humanistycznej; 95. rocznica urodzin) 

 

• Hertz Zofia 1910 - 2003 (współzałożycielka Instytutu Literackiego, najbliższa 

współpracownica Jerzego Giedroycia - redaktora paryskiej Kultury; 10. rocznica śmierci) 

 

• Hlond August 1881 - 1948. Rok 2013 rokiem kardynała Augusta Hlonda, prymasa 

Polski (kardynał i prymas Polski, pełnił funkcję administratora apostolskiego na Śląsku, 

był śląskim biskupem, arcybiskupem gnieźnieńsko - poznańskim, był założycielem 

zgromadzenia zakonnego pod nazwą: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 

Zagranicznej, mieszkał także w Rzymie i we Francji, niezłomny w działaniach zarówno 

przeciw nazistom, jak i przeciw systemowi komunistycznemu)  

 

• Hrk Joanna ur. 1971. Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci. 2.04 (posiada doktorat 

w dziedzinie sztuk plastycznych, zajmuje się malarstwem, ilustracją, fotografią, 

ceramiką, modą, scenografią teatru lalek; święto obchodzone w dzień urodzin 

duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena, dzień ten ma na celu 

rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych, 

święto zostało ustanowione w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla 

Młodych Ludzi, co roku gospodarzem święta jest inne państwo; w Polsce od 2001 roku 

odbywa się akcja społeczna Cała Polska czyta dzieciom, która ma za zadanie 

uświadomienie społeczeństwu wagi i wartości poznawania świata książek przez dzieci, 

ma na celu zachęcenie rodziców do czytania książek swoim dzieciom)  

 

• Iredyński Ireneusz 1939–1985 

 

• Iwaszkiewicz Jarosław 1894 - 1980 (pisarz, prozaik, poeta, eseista, tłumacz i librecista, 

współtwórca grupy poetyckiej Skamander, wieloletni redaktor naczelny Twórczości; 30. 

rocznica śmierci pisarza)  

 

• Iwaszkiewicz Jarosław 1894 - 1980 (pisarz, prozaik, poeta, eseista, tłumacz i librecista, 

współtwórca grupy poetyckiej Skamander, wieloletni redaktor naczelny Twórczości; 120 

rocznica urodzin)        

 

Iwiński Andrzej 1934 - 2013. Mały, kochany, ruchliwy… Międzynarodowy Dzień Teatru. 

27.03 

(aktor scen teatralnych Zabrza, Krakowa, Jeleniej Góry, Radomia, Częstochowy; jego 

wujem był wybitny polski aktor Władysław Hańcza;  

święto uchwalone w 1961 roku w Helsinkach podczas światowego kongresu 

Międzynarodowego Instytutu Teatralnego na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w 

Paryżu, które miało miejsce 27.03.1957 roku; obchody święta mają na celu 

upowszechniać wszelkie informacje na temat teatru, zwiększać współpracę ludzi teatru, 



uświadomienie społeczeństwu roli sztuki i kreacji artystycznej w życiu codziennym, 

wzmacniać przyjaźnie i więzi międzyludzkie; tego dnia odbywają się uroczyste spotkania, 

sympozja, przedstawienia teatralne, od 2007 roku z okazji tego święta Polski Zarząd 

Międzynarodowego Instytutu Teatralnego przyznaje coroczną  Nagrodę im. Stanisława 

Ignacego Witkiewicza)  

 

• Jan Paweł II 1920 - 2005 (właśc. Karol Wojtyła -  polski ksiądz, biskup i kardynał 

rzymskokatolicki, biskup Rzymu, papież, święty Kościoła katolickiego, ponadto poeta, 

poliglota, aktor, dramaturg, pedagog, filozof, fenomenolog, mistyk; 5. rocznica śmierci) 

 

• Jan z Dukli 1414 – 1484. Rok 2014 rokiem świętego (polski święty katolicki, pustelnik, 

franciszkanin, pod koniec  życia przebywał w surowszej gałęzi zakonu: bernardynach) 

 

• Jasiński Jakub 1761–1794 

  

• Jastrun Mieczysław 1903 - 1983 (polski poeta, eseista, prozaik, nauczyciel w Brześciu 

nad Bugiem i w Łodzi, w twórczości nawiązywał do klasyki romantycznej i europejskiego 

symbolizmu, tworzył lirykę refleksyjno - filozoficzną pozostającą pod wpływem 

katastrofizmu międzywojennego; w poezji rozważał refleksje patriotyczne i 

egzystencjalne o grozie wojny, śmierci i zagłady; pisał o krytycznym stosunku do 

cywilizacji i historii, poczuciu osamotnienia jednostki walczącej o swoją tożsamość i 

autentyczność; pozostawił po sobie książki eseistyczne i biograficzne, szkice o poezji i 

poetach, eseje o kulturze, przekłady i antologie; 110. rocznica urodzin) 

 

• Kalinin Andrzej ur.1933 (współczesny pisarz polski, publicysta, dziennikarz związany z 

Częstochową i Kusiętami, członek PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; 80. 

rocznica urodzin) 

 

• Kałędkiewicz Zdzisław 1913 - 2005. Życie, malarstwo, poezja (polski artysta malarz, 

rysownik, poeta, krytyk, wykładowca Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni, 

Politechniki Gdańskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku; z 

cyklu: Między słowem, a obrazem) 

 

• Kapuściński Ryszard 1932 - 2007 (polski reportażysta, pisarz, publicysta, dziennikarz, 

felietonista, podróżnik, poeta i fotograf; 80. rocznica urodzin) 

 

• Karski Jan 1914 – 2000. Rok 2014 rokiem Jana Karskiego (obywatel Polski i Stanów 

Zjednoczonych, honorowy obywatel Izraela, prawnik, dyplomata, historyk, wykładowca 

akademicki i profesor Uniwersytetu Georgetown, sekretarz dyrektora Biura 

Personalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kurier i emisariusz władz Polskiego 

Państwa Podziemnego, świadek Holokaustu; 100. rocznica urodzin) 

 



• Kasprowicz Jan 1860 - 1926 (polski poeta, dramaturg, krytyk literacki, tłumacz, 

przedstawiciel Młodej Polski, profesor i rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we 

Lwowie; 150. rocznica urodzin) 

 

• Kaszuba-Dębska Anna 

 

• Kern Jerzy Ludwik 1920 - 2010 (polski poeta, satyryk, dziennikarz, tłumacz literatury 

pięknej, autor tekstów piosenek; 90. rocznica urodzin poety) 

 

• Kilian Adam ur. 1923 (artysta plastyk, jeden z czołowych polskich scenografów 

współpracujący z teatrami lalek; 90. rocznica urodzin)  

 

• Kisielewski Stefan 1911 - 1991 (polski prozaik, publicysta, eseista, dziennikarz, 

kompozytor, pianista, krytyk muzyczny, pedagog, poseł do Sejmu PRL II i III kadencji z 

ramienia Znaku, członek założyciel Unii Polityki Realnej; 100. rocznica urodzin) 

 

• Kluba Henryk 1931–2005 

 

• Kochanowski Jan 1530 -1584 (jeden z najwybitniejszych polskich poetów epoki 

renesansu, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego, sekretarz 

królewski, wojski sandomierski; 430. rocznica śmierci) 

 

• Kolberg Oskar 1814  - 1890.  Rok 2014 rokiem Oskara Kolberga (polski etnograf, 

folklorysta i kompozytor) 

  

• Kołłątaj Hugon 1750 - 1812 (polski polityk, publicysta oświeceniowy, pisarz polityczny, 

katolicki prezbiter, kanonik, satyryk, poeta, geograf, historyk, pedagog Szkoły Głównej 

Koronnej; 260. rocznica urodzin) 

 

• Komeda-Trzciński Krzysztof 1931–1969 

 

• Konarski Stanisław 1700 - 1773  (dramatopisarz, poeta, tłumacz, edytor, pedagog, 

publicysta, reformator szkolnictwa, pijar, nauczyciel domowy; 310. rocznica urodzin) 

 

• Konieczny Marian 

 

• Konopnicka Maria 1842 - 1910  (polska poetka i nowelistka okresu realizmu, krytyk 

literacki, publicystka i tłumaczka; 100. rocznica śmierci) 

 

• Konwicki Tadeusz  1926–2015 

 



• Korczak Janusz właśc. Henryk Goldszmit 1878 - 1942.  Rok 2012 rokiem Janusza 

Korczaka (polsko-żydowski lekarz, pedagog, pisarz, publicysta, działacz społeczny) 

 

• Kossak Wojciech 1856 - 1942 (polski malarz, przedstawiciel nurtu malarstwa o 

tematyce historycznej i batalistycznej, autor obrazów ukazujących: wydarzenia z okresu 

wojen napoleońskich i powstania listopadowego, sceny rodzajowe, portrety i konie; 70. 

rocznica śmierci) 

 

• Kostka  Stanisław 1550–1568 

 

• Kramsztyk Roman 1885–1942 

 

• Krasiński Zygmunt 1812 - 1859 (jeden z trzech wieszczów narodowych, zaliczany do 

największych i najwybitniejszych poetów polskiego romantyzmu; 200. rocznica urodzin 

poety) 

 

• Kraszewski Ignacy Józef 1812 – 1887. Rok 2012 rokiem pisarza (polski pisarz, 

publicysta, wydawca, historyk, działacz społeczny i polityczny, malarz, grafik i rysownik 

pejzaży akwarelowych, portretów; 200. rocznica urodzin)  

 

• Krzemieniecka Lucyna 1907–1955 

 

• Kulisiewicz Tadeusz  1899 -1988 (wybitny polski grafik i rysownik, profesor ASP w 

Warszawie, należał do Stowarzyszenia Artystów Grafików RYT; 114. rocznica urodzin i 

25. rocznica śmierci)  

 

• Kurek Jalu 1904 - 1983  (właśc. Franciszek Kurek, polski prozaik, poeta, publicysta, 

eseista; autor szkiców, felietonów, przekładów z języka włoskiego; zetknął się z ruchem 

futurystycznym, związał się z programem Awangardy  Krakowskiej, współpracował z 

pismem Zwrotnica, był redaktorem awangardowej Linii, w poezji nawiązywał do 

tematyki tatrzańskiej i góralskiej, w prozie realistycznej zawarł elementy naturalizmu, 

ekspresjonizmu, psychologiczno – obyczajowe; 30. rocznica  śmierci) 

 

• Kuźniak Henryk 

 

• Lechoń Jan 1899 - 1956 (polski poeta, prozaik, krytyk literacki i teatralny, współtwórca 

grupy Skamander; 55. rocznica śmierci) 

 

• Lem Stanisław 1921 - 2006 (polski pisarz, filozof, futurolog, przedstawiciel nurtu 

fantastyki naukowej; 90. rocznica urodzin) 

 



• Lem Stanisław 1921–2006 

 

• Lengren Zbigniew 1919 - 2003 (literat, rysownik, autor plakatów filmowych i ilustracji 

książkowych, rysunków satyrycznych, twórca słynnej i znanej postaci prof. Filutka z 

ostatniej strony Przekroju, współpracował z pismami: Stańczyk, Szpilki, Świat, Trybuna 

Robotnicza, Playboy; autor scenariuszy i scenografii do filmów animowanych, wydał 

książki; pisał: fraszki, parodie, aforyzmy, limeryki, humoreski; 10. rocznica śmierci) 

 

• Lutosławski Witold 1913 - 1994.  Rok 2013 rokiem Witolda Lutosławskiego (polski 

wybitny kompozytor współczesny muzyki poważnej, dyrygent, pianista) 

 

• Łoskot Zbigniew 1922–1997 

 

• Łyko - Katus Urszula. Światowy Dzień Kota. 17.02 (pokaz kompozycji artystki plastyczki 

związanej z Częstochową, któremu towarzyszyła wizyta autorki z kotem; święto mające 

podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy wolno żyjącym i 

bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go straciły, a także uwrażliwienie 

ludzi na często trudny koci los; w obchody tego dnia zaangażowane są między innymi 

pisma: Kot, Cat Club Łódź, wydawnictwo MULTICO, a także schroniska dla bezdomnych 

zwierząt, jak i organizacje pro zwierzęce)  

 

• Łyszczarz Stanisław 1930–1991 

 

• Mackiewicz Józef 1902 - 1985 (polski pisarz, publicysta, dziennikarz; 110. rocznica 

urodzin) 

 

• Makuszyński Kornel 1884 - 1953 (polski prozaik, poeta i publicysta, recenzent teatralny 

Słowa Polskiego; żył i tworzył w Paryżu, Kijowie, Warszawie, Zakopanem; jest autorem 

humoresek i felietonów, stworzył niezwykle popularne utwory dla dzieci i młodzieży, a 

także powieści o życiu cyganerii artystycznej oraz wspomnienia; 130. rocznica urodzin) 

 

• Manet Èdouard 1832 - 1883 (francuski malarz realista o wyraźnych cechach 
zapowiadających powstanie impresjonizmu, zaliczany jest do grona prekursorów 
impresjonizmu, jeden z najwybitniejszych malarzy XIX wieku, duży wpływ na jego 
twórczość miał  XVI - wieczny wenecki malarz Tycjan, prace artysty brały udział w 
ekspozycjach wraz z kompozycjami impresjonistów; 182. rocznica urodzin) 

 

• Matejko Jan 1838 - 1893 (polski malarz, największy i najwybitniejszy przedstawiciel 
polskiego malarstwa historycznego XIX wieku, wybitny portrecista, realizator 
polichromii ściennych oraz ponad wszystko autor wielkoformatowych obrazów 
przypominających ważne wydarzenia w dziejach Polski i Polaków, w swej sztuce 
zrealizował plastyczną i patriotyczną wizję historii Polski, dyrektor i profesor 
krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych; odbył wiele podróży artystycznych do: Paryża, 



Wiednia, Turcji, Czech, Włoch, na  Węgry; warsztat malarski artysty przepełnia siła 
wyrazu nacechowana dbałością o detale i szczegóły; 120. rocznica śmierci) 

 

• Matisse Henri 1869 -1954 (francuski malarz fowista, ekspresjonista o źródłach 

postimpresjonistycznych, wykształcił charakterystyczny styl plastyczny, kreował żywe i 

świetliste plamy o mocno kontrastowych barwach obwiedzione zróżnicowanym 

konturem; 140. rocznica urodzin malarza) 

 

• Mickiewicz Adam 1798–1855 

 

• Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Fotografie z sanktuarium Matki Bożej w 

Bujakowie - opiekunki środowiska naturalnego. 22.04 (święto coroczne ustanowione 

przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, które uznało Ziemię za dom wszystkich ludzi, uznało 

termin „Matka Ziemia” odzwierciedlający współzależność pomiędzy ludźmi a innymi 

gatunkami, ustanowiło zbiorową odpowiedzialność za naszą planetę; celem dnia jest 

podkreślenie harmonii wszystkich gatunków zamieszkujących naszą planetę z naturą i 

Ziemią w celu osiągnięcia sprawiedliwej równowagi pomiędzy gospodarczymi, 

społecznymi i środowiskowymi potrzebami obecnych i przyszłych pokoleń ludzkości; 

obchody dnia stanowią okazję do podniesienia w całym świecie świadomości społecznej 

na stawiane wyzwania w zakresie dobrobytu planety i całego życia na niej, w kontekście 

ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju Ziemi) 

 

• Międzynarodowy Dzień Teatru. Scenograficzna aranżacja przestrzenna. 27.03 (święto 

uchwalone w 1961 roku w Helsinkach podczas światowego kongresu 

Międzynarodowego Instytutu Teatralnego na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w 

Paryżu, które miało miejsce 27.03.1957 roku; obchody święta mają na celu 

upowszechniać wszelkie informacje na temat teatru, zwiększać współpracę ludzi teatru, 

uświadomienie społeczeństwu roli sztuki i kreacji artystycznej w życiu codziennym, 

wzmacniać przyjaźnie i więzi międzyludzkie; tego dnia odbywają się uroczyste 

spotkania, sympozja, przedstawienia teatralne, od 2007 roku z okazji tego święta Polski 

Zarząd Międzynarodowego Instytutu Teatralnego przyznaje coroczną Nagrodę im. 

Stanisława Ignacego Witkiewicza)  

 

• Miłosz Czesław 1911 - 2004. Rok 2011 rokiem Noblisty (polski poeta, prozaik, eseista, 

historyk literatury, tłumacz, dyplomata, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w 

Berkeley i Harvarda, w 1980 roku został laureatem literackiej nagrody Nobla za 

całokształt twórczości)  

 

•  Miró Joan 1893 - 1983 (hiszpański malarz, grafik, rzeźbiarz, działał twórczo głównie we 

Francji inspirując się kubizmem, fowizmem, dadaizmem, surrealizmem, sztuką van 

Gogcha i P. Klee; Miró łączy w swej sztuce elementy surrealizmu, abstrakcji organicznej, 

proste znaki graficzne przywołujące sztukę prymitywną wraz ze sztuką dziecięcą; bujna 



wyobraźnia łączy się z syntezą form, artysta tworzył także collage, malarstwo ścienne, 

dekoracje teatralne, rzeźby i ceramikę; 30. rocznica śmierci) 

 

• Monet Claude 1840 - 1926 (artysta malarz, jeden z głównych twórców i przedstawicieli 

impresjonizmu w malarstwie światowym; 170. rocznica urodzin malarza) 

 

• Mrożewski Stefan 1894 - 1975 (pochodzący z Częstochowy grafik-drzeworytnik, malarz 

o światowym rozgłosie, tworzył obrazy olejne, pastele, witraże i freski; 120. rocznica 

urodzin i 39. rocznica śmierci) 

 

• Munch Edvard 1863 - 1944 (norweski malarz i grafik; przyjaźnił się m. in. ze 

Stanisławem Przybyszewskim, Augustem Strindbergiem; wiele lat mieszkał w 

Niemczech, we Francji i Włoszech; związany był z symbolistami i szkołą Pont-Aven, 

tworzył symboliczne kompozycje figuralne ujawniając w nich ekspresyjne wizje obsesji 

erotycznych, odczuć osamotnienia, przygnębienia, lęku przed chorobą i śmiercią, był z 

pewnością nowatorskim grafikiem, wypracował własny ekspresyjny styl plastyczny z 

silnym konturem, płynną secesyjną linią, zróżnicowaną kolorystyką; sztuka artysty 

niezwykle mocno wpłynęła na ukształtowanie się malarstwa XX wieku, a szczególnie 

zapoczątkowała tzw. ekspresjonizm, w Polsce największe piętno odcisnęła na Młodej 

Polsce, a personalnie na estetyce plastyki Wojciecha Weissa; 150. rocznica urodzin) 

 

• Mycielski Zygmunt 1907 - 1987. „Urodzenie i śmierć - to proste. Trudne jest życie…” 

Międzynarodowy Dzień Muzyki (polski kompozytor muzyki poważnej, publicysta, pisarz 

i krytyk muzyczny, hrabia)  

 

• Nadulski Edward 1914–1978 

 

• Nałęcz- Małachowski Raul 1916–2014 

 

• Nikifor Krynicki 1895 - 1966 (właśc. Epifaniusz Drowniak, polski malarz samouk 

pochodzenia łemkowskiego, jeden z najwybitniejszych twórców tzw. sztuki naiwnej, 

prymitywistycznej, odkryty w 1930 roku przez malarzy kolorystów: Romana Turyna, 

Jerzego Wolfa, Jana Cybisa oraz badaczy sztuki E. i A. Banachów; pozostawił po sobie 

ponad 2000 akwarelowych pejzaży architektonicznych, miejskich z częstym motywem 

wieży kościelnej; 45. rocznica śmierci) 

 

• Norwid Cyprian Kamil  1821–1883 

 

• Nowosielski Jerzy 1923 - 2011. In Memoriam (polski malarz, rysownik, scenograf, 

filozof i teolog prawosławny, twórca fresków w świątyniach katolickich i 

prawosławnych, zafascynowany sztuką ikony, profesor ASP w Krakowie)  

 



• Ociepka Teofil 1891-1978 (malarz samouk, przedstawiciel surrealizmu, symbolizmu i 

malarstwa naiwnego w plastyce polskiej, teozof, jeden z przywódców Janowskiej Gminy 

Okultystycznej, obok Nikifora najbardziej uznany i ceniony w Polsce i w świecie polski 

prymitywista; 123. rocznica urodzin) 

 

• Olech Joanna 

 

• Orzeszkowa Eliza 1841-1910 (polska pisarka epoki pozytywizmu; 100. rocznica śmierci) 

 

• Osadczy Ryszard 1931–2013 

 

• Paderewski Jan Ignacy 1860-1941 (polski pianista i kompozytor o światowym rozgłosie, 

działacz niepodległościowy i polityk, profesor Konserwatorium w Warszawie; 150. 

rocznica urodzin) 

 

• Pasierb Janusz 1929 - 1993 (ksiądz katolicki, polski poeta, eseista, teolog, historyk 

sztuki, profesor i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie oraz w 

Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, współpracował z Zeszytami Literackimi, był 

członkiem Europejskiej Akademii Nauk oraz Papieskiej Komisji Ochrony Dziedzictwa 

Artystycznego i Historycznego Kościoła; 20. rocznica śmierci) 

 

• Pawlikowska - Jasnorzewska Maria 1891-1945 (polska poetka i dramatopisarka 

dwudziestolecia międzywojennego, pochodziła z artystycznej i znanej rodziny 

Kossaków; 120. rocznica urodzin) 

 

• Penderecki Krzysztof ur. 1933 (współczesny kompozytor polski, dyrygent, 

przedstawiciel tzw. polskiej szkoły kompozytorskiej, profesor i rektor Akademii 

Muzycznej w Krakowie, międzynarodowy rozgłos przyniosły mu utwory o bardzo 

oryginalnej kolorystyce dźwiękowej często wykorzystujące niekonwencjonalne techniki 

artykulacji, taka technika kompozytorska otrzymała miano sonoryzmu; 80. rocznica 

urodzin) 

 

• Picasso Pablo 1881 - 1973 (hiszpański malarz, grafik, rysownik, rzeźbiarz, ceramik, 

uznany za jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku, był współtwórcą kubizmu; 

41. rocznica śmierci) 

 

• Pietrzak Włodzimierz 1913 - 1944 (polski poeta, prozaik i krytyk literacki; 70. rocznica 

śmierci) 

 

• Pio z Pietrelciny 1887 - 1968 (właśc. Francesco Forgione, prezbiter włoski i kapucyn, 

stygmatyk i święty Kościoła Katolickiego, od urodzenia był słaby i chorowity, bardzo 

pragnął być kapłanem i naśladować św. Franciszka, w 1910 roku po studiach w 



seminarium przyjął święcenia kapłańskie, jako zakonnik odznaczał się wielką gorliwością 

i z oddaniem pełnił posługę pojednania ludzi z Bogiem w sakramencie pokuty; dużo się 

modlił przy jednoczesnych intensywnie doznawanych cierpieniach fizycznych, które 

ofiarowywał zawsze za grzeszników; w 1918 roku podczas modlitwy i mistycznych 

doznań przyjął na swe ciało stygmaty, znamiona pięciu ran Pana Jezusa Chrystusa, które 

zagoiły się przed śmiercią zakonnika, założył Grupy Modlitwy – zrzeszenie religijne osób 

modlących się za Kościół i o nawrócenie grzeszących; 45. rocznica śmierci świętego ojca 

Pio) 

 

• Piwowarski Jerzy - fotografia artystyczna 

 

• Piwowarski Krystian ur. 1956. Twórczość literacka powieściopisarza 

częstochowskiego. Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich; 23.04 

(powieściopisarz, autor opowiadań, dramaturg, dziennikarz, absolwent Filologii Polskiej 

w Uniwersytecie Śląskim;  

doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa 

i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich, UNESCO postanowiło 

stworzyć tytuł Światowej Stolicy Książki, który jako pierwsze miasto otrzymał Madryt, 

tytuł Światowej Stolicy Książki przyznawany jest co roku przez UNESCO jako wyróżnienie 

dla najlepiej przygotowanego przez dane miasto programu promującego książki i 

czytelnictwo) 

 

• Podkowiński Władysław 1866–1895 

 

• Połomski Jerzy ur. 1933 (polski piosenkarz, aktor, współpracował z  warszawskim 

teatrem Syrena, jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych artystów estrady 

polskiej, ma na swym koncie występy i koncerty w Polsce oraz za granicą w ośrodkach 

polonijnych, uzyskał nagrody festiwalowe, wylansował wiele znanych przebojów, styl 

piosenkarski Jerzego Połomskiego charakteryzuje się klasyczną emisją głosu oraz 

tradycyjną formą utworów, dla piosenkarza szczególne znaczenie ma linia melodyczna 

wykonywanych utworów; 80. rocznica urodzin) 

 

• Porazińska Janina 1888 - 1971  (autorka książek dla dzieci i młodzieży, była członkiem 

redakcji Przyjaciela Dzieci, współzałożycielką Płomyka; redaktorem Płomyczka, Słonka i 

Poranka; w swojej twórczości poetyckiej i prozatorskiej nawiązywała do estetyki M. 

Konopnickiej i kultury ludowej, wydała utwory sceniczne, opowiadania, opracowania 

czytanek szkolnych; 125. rocznica urodzin) 

 

• Pośpiech Krzysztof 1944–2011 

 

 



• Potworowski Tadeusz Piotr 1898 - 1962 (polski malarz postimpresjonista, kolorysta i 

ekspresjonista, Kapista, członek grupy artystycznej Komitet Paryski, scenograf, profesor 

Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu i Gdańsku; 116 rocznica 

urodzin; z cyklu: Bibliotekarze…i nie tylko) 

 

• Prażmowski Wojciech -  fotografia kreatywna 

 

• Pronaszko Andrzej 1888 - 1961 (pseudonim Majster, polski artysta malarz, scenograf, 

dyrektor teatru, w jego sztuce dominują trzy nurty: impresjonistyczny, modernistyczny i 

kubistyczny, w 1917 roku w Krakowie z bratem Zbigniewem Pronaszką i Tytusem 

Czyżewskim stworzył grupę artystyczną Formiści, projektował scenografie teatralne 

między innymi dla teatrów w: Warszawie, Katowicach, Łodzi, Krakowie, we Lwowie, 

współpracował z Leonem Schillerem, był pedagogiem w Studiu Teatralnym działającym 

przy Starym Teatrze w Krakowie, a także profesorem Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej w Warszawie, jego projekty scenograficzne charakteryzowała 

architektoniczna harmonia dekoracji i kostiumu, był doskonałym kolorystą; 125. 

rocznica urodzin) 

 

• Pronaszko Zbigniew 1885 - 1958 (polski malarz, rzeźbiarz, scenograf, współtwórca 

awangardowego teatru Cricot, wybitny postimpresjonista i kolorysta o wpływach 

formizmu, profesor ASP w Krakowie; 55. rocznica śmierci) 

 

• Prus Bolesław 1847 - 1912 (polski pisarz, prozaik, nowelista i publicysta okresu 

pozytywizmu, współtwórca polskiego realizmu, kronikarz Warszawy; 100. rocznica 

śmierci) 

 

• Przybora Jeremi 1915–2004 

 

• Przyboś Julian 1901–1970 

 

• Przybylska Ewa 

 

• Przybyszewska Stanisława 1901 - 1935 (polska dramatopisarka i powieściopisarka, 

córka twórcy Młodej Polski Stanisława Przybyszewskiego; 110. rocznica urodzin pisarki) 

 

• Renoir August 1841 - 1919 (wybitny malarz i rzeźbiarz francuski, współtworzył i 

reprezentuje w swych obrazach impresjonizm; 90. rocznica śmierci malarza) 

 

• Rodakowski Henryk 1823 - 1894 (polski malarz romantyczny, głównie portrecista; 190. 

rocznica urodzin) 

 



• Różewicz Tadeusz 1921 - 2014 (polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, członek 

Polskiej Akademii Umiejętności oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, jego poezja 

wyraża tragizm osamotnionej jednostki zagubionej w powojennym świecie o cechach 

śmierci, okrucieństwa, obojętności; bohater wierszy często jest zagrożony masowym 

chaosem, poezja twórcy jest kontynuacją tradycji awangardy, w twórczości 

dramatopisarskiej widać wpływy awangardy paryskiej; teatr Różewicza jest teatrem 

realistycznym, fragmentarycznym, poetyckim o elementach absurdu, poeta pozostawił 

po sobie scenariusze filmów, które  reżyserował jego brat Stanisław, jako scenarzysta 

współpracował z Kornelem Filipowiczem) 

 

• Rudzka - Cybisowa Hanna  1897 - 1988 (jedna z największych i najwybitniejszych 

malarek polskich reprezentująca koloryzm i postimpresjonizm, współzałożycielka 

ugrupowania artystycznego Komitet Paryski w roku 1924, profesor i dziekan Wydziału 

Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych  w Krakowie; 25. rocznica śmierci) 

 

• Rutkiewicz Wanda 1943 - 1992 (polska alpinistka i himalaistka, z zawodu elektronik, 

jedna z najbardziej znanych Polek światowego himalaizmu, jako trzecia kobieta na 

świecie i pierwsza Europejka stanęła  na Mount Everest najwyższym szczycie Ziemi, zaś 

jako pierwsza kobieta na świecie na szczycie K2; 70. rocznica urodzin) 

 

• Rydel Lucjan 1870–1918 

 

• Rzepiński Czesław 1905 - 1995 (polski malarz, profesor i rektor ASP w Krakowie, jeden z 

najwybitniejszych i największych kolorystów postimpresjonistów; studiował w ASP w 

Krakowie, a także u profesora Józefa Pankiewicza w Paryżu; był członkiem ugrupowania 

twórczego Zwornik, w 1937 roku wraz z Józefem Jaremą założył Szkołę Malarską im. 

Aleksandra Gierymskiego w Katowicach, malował pejzaże, martwe natury, portrety, 

akty) 

 

• Saba Jerzy ur. 1953 (twórczość poety, rysownika, karykaturzysty związanego z 

Częstochową) 

 

• Schulz Brunon 1892 - 1942 (polski prozaik, grafik, malarz, rysownik, nauczyciel i krytyk 

literacki żydowskiego pochodzenia; 120. rocznica urodzin) 

 

• Siemiradzki Henryk 1843 - 1902 (polski malarz, czołowy przedstawiciel akademizmu w 

malarstwie polskim, mieszkał w Charkowie, Petersburgu, Monachium, Rzymie, 

elementy akademickiego klasycyzmu łączył z naturalizmem i teatralnym ujęciem scen z 

życia Greków, Rzymian i pierwszych chrześcijan, zdobył międzynarodową sławę zostając 

członkiem sześciu akademii europejskich, teatrom Krakowa i Lwowa ofiarował 

namalowane przez siebie kurtyny; bywał i tworzył przez wiele lat w kupionym przez 



siebie dworku we wsi Strzałów, położonej pod Radomskiem, niedaleko Częstochowy, 

gdzie zmarł; 170. rocznica urodzin) 

 

• Sienicki Jacek 1928 - 2000 (polski artysta malarz kontynuujący w swej twórczości 

tradycję polskiego koloryzmu i ekspresjonizmu, profesor ASP w Warszawie; 85. rocznica 

urodzin) 

 

• Sienkiewicz Henryk 1846 - 1916 (polski nowelista, powieściopisarz i publicysta, laureat 

Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1905 roku za całokształt twórczości, jeden z 

najpopularniejszych pisarzy polskich przełomu XIX i XX wieku; 165. rocznica urodzin) 

 

• Siwiński Andrzej ur. 1931. Rok 2012 rokiem turystyki rowerowej w PTTK 

(emerytowany pracownik Huty Częstochowa, pasjonat fotografii plenerowej, turystyki 

rowerowej oraz opracowywania tras wycieczek rowerowych, przez wiele lat 

współpracował z Gazetą Częstochowską, Gazetą Wyborczą oraz Muzeum 

Częstochowskim drukując artykuły dotyczące swych zainteresowań)  

 

• Siwiński Andrzej ur. 1931. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków  - 18. 04 (zabytki 

ziemi częstochowskiej w fotografii Andrzeja Siwińskiego; dzień poświęcony pamięci dla 

zabytków obchodzony od 1983 roku ustanowiony został przez Międzynarodową Radę 

Ochrony Zabytków, głównym celem tego dnia jest przybliżenie społeczeństwu wagi 

problematyki dziedzictwa kulturowego, w Polsce celem obchodów jest prezentowanie 

zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa światowego i bogatej spuścizny 

kulturowej w kraju; elementem składowym tego dnia w Polsce jest nagradzanie osób, 

które w szczególny sposób przyczyniły się do ochrony zabytków z różnych dziedzin; 

Generalny Konserwator Zabytków przyznaje nagrody w konkursie „Zabytek zadbany” w 

czterech kategoriach: zabytki sakralne, zabytki architektury i budownictwa 

mieszkalnego oraz użyteczności publicznej, zabytki dziedzictwa przemysłowego, zabytki 

architektury obronnej) 

 

• Skoczylas Władysław 1883 - 1934 (polski malarz, grafik, rzeźbiarz, uznany za twórcę i 

reprezentanta polskiej szkoły drzeworytu, nauczyciel akademicki w Wydziale 

Architektury Politechniki Warszawskiej, a także w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych; 

79. rocznica śmierci) 

 

• Sławik Henryk 1894 – 1944. Rok 2014 rokiem Henryka Sławika w województwie 

śląskim (polski dziennikarz, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, w czasie II Wojny 

Światowej był jednym z organizatorów pomocy polskim i żydowskim uchodźcom na 

Węgrzech) 

 

• Spychalski Jan 1893 - 1946 (artysta malarz, bibliotekarz, biograf, publicysta, studia 

odbył w Krakowie i Berlinie z zakresu: literatury, filozofii, muzykologii i historii sztuki, 



pracował etatowo w poznańskiej spółce wydawniczej Ostoja oraz w Bibliotece 

Uniwersyteckiej Uniwersytetu w Poznaniu jako kierownik katalogu, związany był ze 

środowiskiem literatów i plastyków skupionych wokół ekspresjonistycznego czasopisma 

Zdrój i w grupie twórczej Bunt, tematyką obrazów artysty są: martwe natury, pejzaże, 

portrety i kompozycje figuralne, dzieła malarskie kształtował w wyciszonym kolorycie 

form uproszczonych i falujących, jest autorem prac bibliograficznych i artykułów 

poświęconych literaturze i plastyce; 67 rocznica śmierci artysty malarza i bibliotekarza; z 

cyklu: Bibliotekarze…i nie tylko) 

 

• Srokowski Jerzy 1910–1975 

 

• Stachurski Jerzy  ur. 1953 (polski kompozytor, poeta, dziennikarz i pedagog; 60. 

rocznica urodzin) 

 

• Staff Leopold 1878 - 1957 (polski poeta, tłumacz i eseista, kojarzony głównie jako 

przedstawiciel współczesnego klasycyzmu, prekursor poezji codzienności związany z 

franciszkanizmem i parnasizmem, zaliczony został do głównych przedstawicieli poezji 

młodopolskiej, stał się duchowym przywódcą skamandrytów, poezję przepoił kultem 

humanizmu i wartościami klasycznymi oraz wewnętrznymi napięciami, skłonnościami 

do słownych przeciwieństw; 135. rocznica urodzin) 

 

• Stanisławski Jan 1860–1907 

 

• Stażewski Henryk 1894 - 1988 (artysta malarz, przedstawiciel abstrakcji geometrycznej, 

członek polskich i międzynarodowych ugrupowań artystycznych: Blok, Praesens, a.r., 

tworzył cykle monochromatycznych lub barwnych reliefów z układami form 

geometrycznych współzależnych od siebie w kształtach i kolorach; 25. rocznica śmierci) 

 

• Studnicki Juliusz 1905 - 1978 (polski artysta malarz, rysownik nawiązujący w swej 

twórczości do estetyki postimpresjonizmu polskiego, uprawiał malarstwo sztalugowe i 

ścienne, rysunek, współzałożyciel grupy twórczej Pryzmat, profesor PWSSP w Gdańsku i 

ASP w Warszawie; 35. rocznica śmierci) 

 

• Styka Adam  1890–1959 

 

• Sumiński  Michał - 101. rocznica urodzin 

 

• Szancer Marcin Jan 1902 - 1973 (polski grafik, ilustrator książek dla dzieci, autor bajek i 

felietonów, scenariuszy, reżyserii, scenografii teatralnych i filmowych; 40. rocznica 

śmierci) 

 

• Szaniawski Jerzy 1886–1970 



• Szczepański Stanisław 1895 - 1973 (wybitny polski malarz postimpresjonista i jeden z 

klasyków koloryzmu  w malarstwie polskim, jeden z najbardziej konsekwentnych 

malarzy realizujących program kapistów, członek grupy twórczej Komitet Paryski, 

malował i rysował: pejzaże, martwe natury, portrety, sceny rodzajowe, uprawiał 

malarstwo sztalugowe i ścienne, a także scenografię teatralną, swoją wiedzę zawarł w 

wydanej w 1957 roku książce: Rysunek i malarstwo-wskazówki dla artystów amatorów, 

profesor ASP w Warszawie; 119. rocznica urodzin) 

 

• Szeptycka Zofia 1837–1904 

 

• Szklarski Alfred 1912 - 1992 (pisarz literatury młodzieżowej, zasłynął trylogią napisaną 

wraz z żoną Złoto Gór Czarnych, a przede wszystkim cyklem powieści o Tomku 

Wilmowskim; 100. rocznica urodzin powieściopisarza) 

 

• Szmaglewska Seweryna 1916–1992 

 

• Sztuka Jerzy Filip - 73. rocznica urodzin 

 

• Szuchowa Stefania 1890–1972 

 

• Szymborska Wisława 1923–2012 In Memoriam (polska poetka, eseistka, krytyk 

literacki, tłumaczka, felietonistka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury) 

 

• Szymborska Wisława  - 5. rocznica śmierci 

 

• Szyndler Bartłomiej 1938–2011 

 

• Ściegienny Piotr, ksiądz 1801–1890 

 

• Świderski Jan 1913 - 2004 (polski artysta malarz nawiązujący w swej sztuce do 

spuścizny postimpresjonizmu i koloryzmu polskiego, teoretyk sztuki, tworzył przede 

wszystkim pejzaże, profesor  i rektor ASP w Krakowie; 100. rocznica urodzin) 

 

• Taranczewski Wacław 1903 - 1987 (wybitny polski malarz reprezentujący nurt 

dwudziestowiecznego koloryzmu o wpływach ekspresjonizmu, formizmu, futuryzmu, w 

malarstwie sztalugowym pracował cyklami obrazów, jest autorem licznych polichromii 

kościelnych, był profesorem ASP w Krakowie; 110. rocznica urodzin)  

 

• Tarnowski Piotr (częstochowski poeta i nauczyciel filologii angielskiej) 

 



• Teisseyre Stanisław 1905 - 1988 (polski artysta malarz, profesor i rektor Państwowej 

Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 

ikonografia obrazów artysty inspirowana jest przetworzonym pejzażem na język 

plastyczny, tworzył polichromie i witraże; 25. rocznica śmierci) 

 

• Terakowska Dorota 1938 - 2004 (pisarka, dziennikarka, socjolog, współpracowała z: 

Gazetą Krakowską, Przekrojem, Zeszytami Prasoznawczymi, Czasem Krakowskim; 

twórczość literacką poświęciła zarówno dzieciom i młodzieży, jak i dorosłym; 10. 

rocznica śmierci) 

 

• Tetmajer Włodzimierz 1861 – 1923 (polski poeta, prozaik, publicysta, dramatopisarz, 

malarz, tworzył w: Krakowie, Monachium, Wiedniu i Paryżu: współtworzył Towarzystwo 

Artystów Polskich Sztuka, współzałożyciel i działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego, 

poseł Parlamentu Austryjackiego, prototyp postaci Gospodarza z Wesela Stanisława 

Wyspiańskiego;  interesował się sztuką, kulturą i tradycją ludową, czego wyraz dawał w 

dziełach malarskich, jak i literackich; zajmował się malarstwem ściennym. 90. rocznica 

śmierci)  

 

• Tischner Józef 1931–2000 

 

• Trojanowski Tomasz - 51. rocznica urodzin 

  

• Tuwim Julian 1894 – 1953. Rok 2013 rokiem poety (polski poeta żydowskiego 

pochodzenia, pisarz, autor wodewili, skeczy, librett operetkowych i tekstów piosenek, 

tłumacz poezji rosyjskiej, francuskiej, niemieckiej, jeden z najpopularniejszych poetów 

dwudziestolecia międzywojennego)  

 

• Twardowski Jan, ksiądz 1915 - 2006 (ksiądz rzymskokatolicki, prałat honorowy jego 

Świątobliwości, polski poeta, przedstawiciel współczesnej liryki religijnej; 95. rocznica 

urodzin) 

 

• Utrillo Maurice 1883 - 1955 (francuski malarz i grafik, na początku obrazy utrzymywał w 

tonach ciemnych, aby później paletę barw rozjaśnić dzięki wpływom impresjonizmu; 

tworzył monochromatyczne dzieła w szerokiej skali bieli i szarości, aby później dołączyć 

do malowanych form wyrazistą linię – kontur, a także bogatą gamę żywych kolorów; 

tematykę malarstwa Utrillo stanowi głównie pejzaż miejski malowany w plenerze, a 

także odtwarzany z pamięci i z widokówek - pocztówek, po mistrzowsku oddawał stare 

mury, zaułki paryskie lub  małych miast i miasteczek, a także prowincjonalne kościoły; 

zajmował się także scenografią tworząc ją dla słynnego rosyjskiego Baletu Diagilewa; 

130 rocznica urodzin) 

 



• Warhol Andy 1928 - 1987(amerykański artysta, jeden z głównych przedstawicieli pop - 

artu, znany przede wszystkim z prostych i seryjnych kompozycji o wysokim kontraście 

kolorystycznym, do których używał techniki serigrafii, zajmował się malarstwem, 

grafiką, rysunkiem, fotografią, filmem, performance; 85. rocznica urodzin) 

 

• Wasowski Jerzy 1913 - 1984 (polski dziennikarz radiowy, kompozytor i reżyser 

pochodzenia żydowskiego, z zawodu inżynier akustyk, z Jeremim Przyborą stworzył 

radiowy teatrzyk Eterek, w 1958 roku ci sami twórcy założyli telewizyjny Kabaret 

Starszych Panów; 101. rocznica urodzin i 30. rocznica śmierci) 

 

• Waśniowska Emilia 1954–2005 

 

• Wereszczyńska Wanda 1910 - 1978 (wybitna malarka częstochowska, nawiązująca w 

swej sztuce do stylistyki realizmu i postimpresjonizmu, malowała głównie martwe 

natury, pejzaże i portrety, związana była pracą pedagogiczną z częstochowskim Liceum 

Plastycznym, którego była współzałożycielką; 35. rocznica śmierci) 

 

• Wiechecki Stefan 1896 - 1979 (polski prozaik, satyryk, publicysta, dziennikarz, 

uznawany za uosobienie warszawskości z uwagi na swoją twórczość pisaną stylem 

gwarowym - tzw. wiechem, najbardziej znane są jego felietony; 115. rocznica urodzin)  

 

• Wieluński Leszek 1955–2006 

 

• Wieniawski Henryk  1835 - 1880 (wybitny polski kompozytor i wirtuoz skrzypiec, od 

1935 roku odbywa się co pięć lat Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. 

Wieniawskiego w Poznaniu; 130. rocznica śmierci) 

 

• Wiśniewski-Snerg  Adam 1937–1995 

 

• Wodyński Jan 1903 - 1988 (wybitny polski artysta malarz nawiązujący do polskiej szkoły 

koloryzmu i postimpresjonizmu, malował obrazy olejne, akwarele, gwasze o 

tematykach: pejzaż, akt, portret, martwa natura, wnętrze; rysował, tworzył dekoracje 

wnętrz oraz polichromie zabytkowych kamienic, profesor Wydziału Sztuk Pięknych UMK 

w Toruniu, PWSSP w Gdańsku i ASP w Warszawie; 110. rocznica urodzin i 25. rocznica 

śmierci) 

 

• Wujek Jakub, Jezuita 1541–1597 

 

• Wyczółkowski Leon 1852 - 1936  (wybitny polski malarz, grafik i rysownik, jeden z 

czołowych przedstawicieli Młodej Polski w nurcie malarstwa realistycznego z silnymi 

wpływami impresjonizmu francuskiego, pozostawił po sobie portrety, pejzaże, martwe 



natury, akty zwracając uwagę na barwy i ich wzajemne współzależności; 160. rocznica 

urodzin i 76. rocznica śmierci) 

 

• Wyka Kazimierz  1910–1975 

 

• Wypych Szymon 1945–2008 

 

• Zabłocki Jerzy  1927 - 1993 (polski malarz, grafik, profesor i rektor PWSSP w Gdańsku, a 

także wykładowca w Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Ankarze, projektował 

scenografie, gobeliny, plakaty, opracowania graficzne katalogów, wystroje 

urbanistyczne miast, najbardziej znanymi tematami cykli artysty są: Pejzaże włoskie, 

Pejzaże zmyślone, Ludzie i pejzaże, Pejzaże z wyobraźni, Pejzaże z Kuby i Meksyku, 

Ptaki, Świątynie, Ludzie Ankary; 20. rocznica śmierci) 

 

• Zegadłowicz Emil 1888 - 1941 (kontrowersyjny i często skandalizujący polski poeta, 

prozaik, znawca sztuki i tłumacz, reprezentant ekspresjonizmu w literaturze, 

organizował spotkania artystów, kolekcjonował dzieła sztuki, współpracował z 

ilustratorem, grafikiem i rysownikiem Stefanem Żechowskim; 70. rocznica śmierci) 

 

• Zembaty Maciej 1944–2011 

 

• Żeromska Monika  1913 - 2001 (wybitna polska malarka, pisarka, autorka 

wielotomowych wspomnień, córka Stefana Żeromskiego, jest autorką ilustracji do kilku 

dzieł swego znanego ojca, m. in. Do Dziejów grzechu, Wiatru od morza, Wiernej rzeki, 

Syzyfowych prac, tworzyła głównie portrety, martwe natury i pejzaże w duchu realizmu 

wzbogaconego o wartości kolorystyczne; 100. rocznica urodzin)  

 

• Żuławski Juliusz 1910–1999 

 

• Żukrowski Wojciech 1916–2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


