Kartka z kalendarza – marzec 2018
1 marca

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH, polskie święto
państwowe poświęcone pamięci żołnierzy wyklętych. Obchodzone od 2011
roku jako wyraz hołdu dla żołnierzy podziemia za świadectwo męstwa,
niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji
niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.
(105) – 1913 ur. Jan Bolesław Ożóg, polski poeta, pisarz, zm. 1991

3 marca

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PISARZY, ustanowiony w 1984 roku przez PEN
CLUB – Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy, którego zadaniem jest
promowanie

3-9 marca

MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ E-KSIĄŻKI, święto zainicjowane w 2004
roku ma na celu promocję i popularyzację e-czytania oraz książki
elektronicznej

4 marca

(340) – 1678 ur. Antoni Vivaldi, włoski skrzypek i kompozytor, zm. 1741
(55) – 1963 zm. William Carlos Williams, amerykański poeta, ur. 1883

6 marca

(90) – 1928 ur. Gabriel García Márquez – kolumbijski pisarz i dziennikarz,
laureata Nagrody Nobla (1982), zm. 2014
(130) – 1888 zm. Louisa May Alcott, pisarka amerykańska, autorka
powieści dla dziewcząt Małe kobietki, która zapoczątkowała realistyczną
powieść dla młodzieży, ur. 1832
(10) – 2008 zm. Gustaw Holoubek, polski aktor teatralny i filmowy, reżyser
i pedagog, ur. 1923

8 marca

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET, obchodzony jako wyraz szacunku
dla kobiet
(795) - 1223 zm. Mistrz Wincenty, zwany Kadłubkiem – autor Kroniki
Polskiej, ur. ok. 1150

8-30 marca

1968 - 50. rocznica protestu młodzieży studenckiej i części polskich
intelektualistów przeciwko ograniczeniom swobód demokratycznych przez
władze PRL („marzec 1968”)

11 marca

(25) – 1993 zm. Alina Centkiewiczowa, polska autorka książek dla dzieci
i młodzieży, ur. 1907
(110) - 1908 ur. Grzegorz Timofiejew, polski poeta, prozaik, tłumacz,
zm. 1962

12 marca

(110) – 1908 zm. Edmondo De Amicis, pisarz włoski, autor powieści i nowel
o tematyce społeczno-obyczajowej, któremu największą popularność
przyniosła książka Serce, ur. 1846

13 marca

(115) - 1913 ur. Siergiej Władimirowicz Michałkow, rosyjski poeta
i bajkopisarz, autor wielu książek i wierszy dla dzieci, twórca tekstu hymnu
ZSRR i hymnu Rosji, zm. 2009 r.

15 marca

(40) – 1978 zm. Aleksander Kamiński, polski prozaik, pedagog i działacz
harcerski, ur. 1903
(115) - 1903 ur. Józef Czechowicz, polski poeta awangardowy okresu
dwudziestolecia międzywojennego, zm. 1939

16 marca

(90) – 1928 ur. Aleksander Ścibor-Rylski, polski prozaik, scenarzysta
filmowy, zm. 1983

17 marca

(165) – 1853 zm. Christian Doppler, austriacki fizyk i astronom, ur. 1803

18 marca

(75) – 1943 zm. Helena Mniszkówna, polska powieściopisarka i nowelistka,
ur. 1878
(160) – 1858 ur. Rudolf Diesel, niemiecki inżynier i konstruktor, zm. 1913

19 marca

(10) – 2008 zm. Sir Arthur Charles Clarke – prozaik, pisarz
fantastycznonaukowy, propagator kosmonautyki, m.in. na podstawie jego
koncepcji powstały stacje orbitalne, najbardziej znane dzieło - książka pt.

2001: Odyseja kosmiczna (powstał film nakręcony przez Stanleya Kubricka,
pod tym samym tytułem), ur. 1917
20 marca

ŚWIATOWY DZIEŃ INWALIDÓW I LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(190) – 1828 ur. Henryk Ibsen, norweski dramatopisarz, zm. 1906
21 marca

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ RASOWĄ
ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI ustanowiony z inicjatywy UNESCO jesienią
1999 roku
(45) – 1973 zm. Jan Marcin Szancer, malarz, rysownik, profesor ASP
w Warszawie, twórca ilustracji książkowych do utworów dla dzieci, reżyser,
scenograf teatralny, filmowy i telewizyjny, autor ilustracji do ponad 200
książek, ur. 1902
(20) - 1998 zm. Maciej Słomczyński, pseud. Joe Alex i in., prozaik,
dramatopisarz, tłumacz, autor powieści kryminalnych oraz książek dla
dzieci i młodzieży, m.in. sensacyjno-przygodowego cyklu Czarne okręty,
przełożył m.in. Ulissesa i Podróże Guliwera, jako jedyna osoba na świecie
przetłumaczył wszystkie dzieła Williama Szekspira, ur. 1920
70. rocznica wydania pierwszego numeru „Przyjaciółki” (1948)

22 marca

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku

24 marca

(115) – 1903 ur. Igor Newerly (właśc. Igor Abramow Newerly), polski
prozaik, zm. 1987
(70) – 1948 ur. Jerzy Kukuczka, polski alpinista, i himalaista, jako drugi
człowiek na Ziemi zdobył Koronę Himalajów i Karakorum – wszystkie 14
szczytów o wysokości ponad 8 tysięcy metrów, uznawany jest za jednego
z najwybitniejszych himalaistów XX wieku, zm. 1989

25 marca

(100) – 1918 zm. Claude Debussy, kompozytor francuski, ur. 1862
(150) - 1868 ur. Maksim Gorki, właściwie Aleksiej Maksimowicz Pieszkow,
rosyjski pisarz i działacz polityczny, autor wielu dramatów, wybitna postać
rosyjskiego modernizmu tzw. srebrnego wieku, zm. 1936

26 marca

(95) – 1923 zm. Sarah Bernhardt (właśc. Henriette Rosine Bernard),
francuska aktorka teatralna, ur. 1844

27 marca

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

28 marca

(75) – 1943 zm. Siergiej Rachmaninow, rosyjski kompozytor i pianista,
ur. 1873

29 marca

(55) – 1963 zm. Pola Gojawiczyńska, właśc. Apolonia Gojawiczyńska
z domu Koźniewska, polska pisarka, ur. 1896

30 marca

(165) – 1853 ur. Vincent van Gogh, holenderski malarz, mało doceniany
za życia, zyskał sławę po śmierci, uważany za jednego z największych
malarzy w historii, autor ponad 2000 dzieł, w tym: 870 obrazów, 150
akwarel i ponad 1000 rysunków i 133 szkiców listowych, zm. 1890

