Kartka z kalendarza – luty 2019

2.02.

DZIEŃ POZYTYWNEGO MYŚLENIA - podobno optymista twierdzi, że żyjemy
w najlepszym z możliwych światów, a pesymista obawia się, że to może być
prawda. Dzień Pozytywnego Myślenia ma pomóc wszystkim przyjąć tę prawdę
i uwierzyć, że wszystko zmierza we właściwym kierunku.
(100) - 1919 ur. ZBIGNIEW LENGREN, grafik, rysownik, karykaturzysta, ilustrator,
plakacista, scenograf współpracownik czasopisma „Przekrój", gdzie publikował
serię rysunkową z Profesorem Filutkiem i psem Filusiem, zm. 2003

3.02.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM - święto ustanowiono na
Światowym Szczycie Walki z Rakiem w lutym 2000 roku w Paryżu. Na spotkaniu
przyjęto Kartę Paryską, zobowiązujące państwa, które ją podpisały do stworzenia
programów zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych.
(145) – 1874 – ur. GERTRUDE STEIN , amerykańska powieściopisarka, eseistka
i teoretyk literatury, feministka, w twórczości prekursorka strumienia
świadomości, autorka eksperymentalnej prozy, inspirowanej teorią kubizmu,
zm. 1946
(120) – 1899 – zm. JULIUSZ KOSSAK, malarz i rysownik polski, autor scen
batalistycznych, historycznych i rodzajowych, reprezentant nurtu swojskiego
w malarstwie polskim XIX w., twórca m.in. akwareli Sobieski pod Wiedniem,
ur. 1824

5.02.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - obchodzony z inicjatywy Komisji Europejskiej
od 2004 roku. Ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz
bezpiecznego dostępu dzieci i Młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce
organizowany od 2005 roku przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową
i Akademicką Sieć Komputerową. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja
Orange.

6.02-5.04

(30) – 1989 - OBRADY OKRĄGŁEGO STOŁU, prowadzone przez przedstawicieli
władz PRL, opozycji i Kościoła, w wyniku których rozpoczęła się transformacja
ustrojowa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

7.02.

ŚWIATOWY DZIEŃ WYBORÓW ustanowiony został przez Konferencję
Światowych Organizacji Wyborczych w 2005 roku w węgierskim Siófok. Święto
symbolizuje powszechne prawo obywateli do udziału w wyborach oraz
poszanowanie demokratycznych praw i wolności obywatelskich.
(25) – 1994 – zm. WITOLD LUTOSŁAWSKI, kompozytor współczesny i dyrygent,
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pianista, twórca utworów orkiestrowych, kameralnych, piosenek, ur. 1913
(185) – 1834 – ur. DYMITR MENDELEJEW, rosyjski chemik, twórca układu
okresowego pierwiastków chemicznych, zm. 1907

11.02.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH - święto chrześcijańskie, obchodzone 11 lutego,
ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku – w 75 rocznicę
objawień fatimskich. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich
cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich
potrzeby.

12.02.

(210) – 1809 – ur. CHARLES ROBERT DARWIN [Karol Darwin], angielski przyrodnik,
twórca teorii ewolucyjnego powstawania gatunków zwierzęcych i roślinnych
w drodze doboru naturalnego, zm. 1882
(210) – 1809 – ur. ABRAHAM LINCOLN, szesnasty amerykański prezydent Stanów
Zjednoczonych (w latach 1861-65), wygrał wybory prezydenckie zdobywając
poparcie w stanach północnych, nie uzyskując poparcia w stanach południowych,
co doprowadziło do wojny secesyjnej, zginął w zamachu 15.04.1865)

13.02.

ŚWIATOWY DZIEŃ RADIA - choć radio ma już ponad 100 lat, dopiero w 2011 roku
UNESCO ustanowiło na wniosek Hiszpanii Światowy Dzień Radia. Święto ma
na celu promowanie tej dziedziny mediów i podkreślenie jej znaczenia we
współczesnej historii.
(50) – 1969 – zm. KAZIMIERZ WIERZYŃSKI, poeta, prozaik, eseista,
współzałożyciel i członek grupy poetyckiej Skamander, ur. 1894

14.02.

WALENTYNKI – DZIEŃ ZAKOCHANYCH
(240) 1779 – zginął JAMES COOK , angielski żeglarz, dowódca trzech wypraw
morskich dookoła świata, odkrywca wysp, m. in. Nowej Kaledonii oraz Hawajów,
autor niezwykle dokładnych map obszarów będących na trasie ekspedycji, ur. 1728
(100) – 1919 – zm. WIKTOR GOMULICKI, poeta, powieściopisarz, eseista, bibliofil,
badacz historii Warszawy, kolekcjoner sztuki, jeden z najważniejszych twórców
polskiego pozytywizmu, autor m.in. poezji Biały sztandar, zbioru nowel Pokłosie,
ur. 1848
(110) – 1909 – ur. ANNA MILSKA, prozaik, publicystka, tłumaczka, autorka licznych
adaptacji baśni H.Ch. Andersena oraz tomów baśni i legend różnych narodów
świata (wspólnie z W. Markowską), zm. 1987
(95) – 1924 – ur. STANISŁAWA PLATÓWNA, prozaik, dziennikarka, autorka
powieści dla młodzieży, poruszających ważne problemy dojrzewania, m.in.:
A jednak się kręci!, Chłopiec na polnej drodze, W myślach, w sercu… zm. 1975
2

(5) – 2014 – zm. JANUSZ STANNY, grafik, plakacista, rysownik, autor ilustracji
do książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Zaczarowany krawiec H. Januszewskiej,
Przygody Sindbada Żeglarza B. Leśmiana, ur. 1932

15.02.

(455) – 1564 – ur. GALILEUSZ, właśc. Galileo Galilei, włoski fizyk, astronom i filozof,
twórca nowoczesnych metod badawczych w przyrodoznawstwie, twórca
podstaw nowożytnej fizyki, zm. 1642

16.02.

(100) – 1919 – ur. NATALIA ROLLECZEK, prozaik, dramatopisarka, autorka powieści
satyryczno-obyczajowych dla dziewcząt, m.in. trylogii Kochana rodzinka i ja,
Rodzinka Szkaradków i ja, Rodzinne kłopoty i ja.
(90) – 1929 – ur. KAZIMIERZ KUTZ, reżyser teatralny, filmowy i telewizyjny,
scenarzysta filmowy, reżyser ponad dwudziestu filmów fabularnych, m.in. Sól
ziemi czarnej, Perła w koronie.

17.02.

DZIEŃ KOTA - Dzień Kota to nie tylko oddanie hołdu najpopularniejszemu
zwierzęciu domowemu na świecie, ale również inicjatywa mająca na celu
uwrażliwienie społeczeństwa na problem bezdomnych i głodujących kotów

20.02.

ŚWIATOWY DZIEŃ SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ - to święto ogłoszone przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku. Jego celem jest promowanie wysiłków
na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia.
(125) – 1984 – ur. JAROSŁAW IWASZKIEWICZ, prozaik i poeta, współtwórca grupy
poetyckiej Skamander, wieloletni redaktor naczelny „Twórczości”, autor poezji,
powieści czy opowiadań np. Panny z Wilka, zm. 1980

21.02.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO - to święto upamiętnia pięciu
studentów z uniwersytetu w Dhace w Bangladeszu, którzy w1952 roku zginęli
podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu
statusu języka urzędowego.
(35) – 1984 -zm. MICHAIŁ ALEKSANDROWICZ SZOŁOCHOW, rosyjski prozaik,
twórca m.in. znanej epopei powieściowej Cichy Don, laureat Literackiej Nagrody
Nobla w 1965 r., ur. 24 V 1905

22.02.

EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW - to inicjatywa stworzona przez
Parlament Europejski w 1988 roku, która ma na celu wspieranie ofiar przestępstw.
W Polsce od 22 lutego rozpoczyna się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw,
w ramach którego osoby poszkodowane mogą bezpłatnie zasięgać porad
i pomocy prawnej w wyznaczonych miejscach.
(205) – 1814 – ur. OSKAR KOLBERG, etnograf, muzyk i kompozytor,
kulturoznawca, autor pierwszego w historii polskiej etnografii 36. tomowego
dzieła systematyzującego kulturę ludową według regionów Polski, zm. 1890
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23.02.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POMOCY POTRZEBUJĄCYM - to święto jest po to,
by przypomnieć ludziom o tym że trzeba pomagać potrzebującym, ale i nie bać się
samemu poprosić o wsparcie, gdy jesteśmy w potrzebie.
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ - depresja to bardzo podstępna
i wyniszczająca choroba. Czasem trudno bowiem rozpoznać po naszych bliskich
i znajomych, gdzie kończy się zwykłe przygnębienie i smutek, a zaczyna depresja.
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją jest dobrą okazją, by zdobyć wiedzę o jej
rozpoznawaniu i leczeniu.
(160) – 1859 – zm. ZYGMUNT KRASIŃSKI, hr. , dramatopisarz i poeta, jeden
z czołowych polskich romantyków, autor m.in. Irydiona, Nie-boskiej komedii,
ur. 1812
(10) – 2009 – zm. FRANCISZEK STAROWIEYSKI, grafik, malarz, rysownik oraz
scenograf, jeden z największych kolekcjonerów dzieł sztuki w Polsce, ur. 1930

24.02.

(90) – 1929 – ur. ZDZISŁAW BEKSIŃSKI, malarz, rzeźbiarz, fotografik, rysownik
i artysta, w twórczości posługujący się grafiką komputerową, autor
symbolistycznych obrazów i rzeźb nacechowanych grozą, wizją koszmaru
ludzkiego losu, tajemnicą, zm. 21.02.2005

27.02.

(115) – 1904 – ur. JALU KUREK, poeta i prozaik, przedstawiciel Awangardy
Krakowskiej, autor m.in. powieści społeczno-obyczajowej z życia ówczesnej wsi
małopolskiej Grypa szaleje w Naprawie, zm. 1983
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