Kartka z kalendarza – luty 2018
01.02

(6) – 2012 – zm. Wisława Szymborska, poetka, eseistka, krytyk literacki,
tłumaczka, felietonistka, laureatka Nagrody Nobla (1996); m.in.: zbiór
Koniec i początek, ur. 1923

2.02

DZIEŃ POZYTYWNEGO MYŚLENIA

3.02

(90) – 1928 – ur. Andrzej Szczypiorski – polski pisarz, scenarzysta,
polityk, uczestnik powstania warszawskiego, więzień obozu
Sachsenhausen, autor powieści Początek, zm. 2000 r.
(550) - 1468 - zm. Johannes Gutenberg - niemiecki złotnik i wynalazca
druku,
ur. ok. 1399

4.02

XVIII Światowy DZIEŃ WALKI Z RAKIEM (World Cancer Day). Święto
zostało ustanowione w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki
z Rakiem w Paryżu
Dzień Drzwi Otwartych w krajowych ośrodkach onkologicznych
(75) – 1943 – ur. Wanda Rutkiewicz, polska alpinistka i himalaistka,
zm. 1992

5.02

(125) – 1893 – ur. Roman Witold Ingarden, filozof i estetyk, zm. 1970

6.02

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU DBI 2018 obchodzić będziemy pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu:
tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

8.02

(190) – 1828 – ur. Jules Verne, pisarz francuski, autor licznych powieści
przygodowych o charakterze fantastyczno-naukowym, m.in.: 20 000 mil
podmorskiej żeglugi, Dzieci kapitana Granta, Tajemnicza wyspa,
Piętnastoletni kapitan, zm. 1905

10.02

(120) – 1898 - ur. Bertolt Brecht (właśc. Euglen Berthold Friedrich
Brecht), niemiecki dramatopisarz, teoretyk teatru i reżyser, zm. 1956

11.02

ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH ustanowiony w 1992 r. przez papieża
Jana Pawła II
(55) – 1963 – zm. Sylvia Plath – amerykańska poetka, pisarka i eseistka,
zaliczana do grona tzw. poetów wyklętych, ur. 1932

12.02

(220) – 1798 – zm. Stanisław August Poniatowski – król Polski, ur. 1732

13.02

(135) – 1883 – zm. Richard Wagner – niemieckie kompozytor, poeta i
teoretyk sztuki, ur. 1813

14.02

WALENTYNKI - DZIEŃ ZAKOCHANYCH, święto obchodzone w Polsce od
lat 90. XX wieku

16.02

(35) - 1983 – zm. Kazimiera Iłłakowiczówna - polska poetka, prozaik,
dramaturg i tłumaczka, ur. 1888
(260) – 1758 – ur. Julian Ursyn Niemcewicz - polski poeta, satyryk,
dramatopisarz, powieściopisarz, pamiętnikarz, działacz polityczny
i kulturalny, zm. 1841

17.02

ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA, święto obchodzone w Polsce od 2006 roku
(345) – 1673 – zm. Jean Baptiste Molier (fr. Moličre), właśc. Jean Baptiste
Poquelin – jeden z najwybitniejszych komediopisarzy w historii literatury
francuskiej, ur. 1622

19.02

(545) – 1473 – ur. Mikołaj Kopernik – polski astronom i matematyk,
twórca heliocentrycznej teorii budowy świata, zm. 1543

20.02

ŚWIATOWY DZIEŃ SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ - ogłoszony
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW
(120) – 1898 – ur. Karol Bunsch, pisarz, zm. 1987
(230) – 1788 – ur. Arthur Schopenhauer – niemiecki filozof, zm. 1860

21.02

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO - święto
ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 r. w celu zwrócenia uwagi
na istotę i znaczenie języka ojczystego jako dziedzictwa kulturowego

23.02

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POMOCY POTRZEBUJĄCYM

24.02

(35) – 1983 – zm. Tennessee Williams (właśc. Thomas Lanier Williams) – amerykański dramatopisarz, ur. 1911
(90) – 1928 – powstanie Biblioteki Narodowej w Warszawie

27.02

28.02

(85) – 1933 – ur. Aleksander Minkowski – polski pisarza reportażysta
i scenarzysta filmowy
(105) – 1913 – ur. Irwin Shaw – amerykański powieściopisarz i nowelista,
zm. 1984
(115) – 1903 – ur. Antoni Uniechowski, malarz, grafik, ilustrator książek
dla dzieci i młodzieży
(40) – 1901 – zm. Janusz Meissner – polski pisarz, lotnik, ur. 1978

29.02

(250) – 1768 - konfederacja barska

