Kartka z kalendarza – styczeń 2018
1 stycznia

ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU, ustanowiony przez papieża Pawła VI pismem
z 8 grudnia 1967 roku.

2 stycznia

(100) - 1918 ur. ADAM BAHDAJ, pseud. Dominik Damian, prozaik, tłumacz,
autor licznych książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Do przerwy 0:1, Podróż

za jeden uśmiech, Stawiam na Tolka Banana, zm. 7 maja 1985
3 stycznia

(95) - 1923 zm. Jaroslav Haśek, ur. 30 kwietnia 1883 r.

4 stycznia

(375) – 1643 ur. Isaac Newton - angielski fizyk, matematyk i astronom,
jeden z najwybitniejszych uczonych wszystkich czasów, zm. 1727 r.

5 stycznia

(200) - 1818 zm. Marcello Bacciarelli - włoski malarz, reprezentant baroku
i klasycyzmu, od 1766 roku nadworny malarz Stanisława Augusta
Poniatowskiego, ur. 1731 r.

8 stycznia

(325)- 1621 zm. JAN ANDRZEJ MORSZTYN, polski poeta barokowy,
ur. 1693

10 stycznia

(150) - 1868 – zm. KAROL SZAJNOCHA - polski pisarz, historyk, patriota
i działacz niepodległościowy. W latach 1836 - 1837 więziony przez władze
austriackie za poezje o charakterze patriotycznym. W latach 1853 - 1857
kustosz Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie,
ur. 20 XI 1818 r.

12 stycznia

(140)- 1878 ur. Ferenc Molnar, dramaturg tłumacz i prozaik węgierski,
autor znanej powieści dla młodzieży pt. Chłopcy z Placu Broni,
zm. 2 kwietnia 1952
(390) – 1628 ur. Charles Perrault, francuskiego pisarza, autora baśni,
zm. 16 maja 1703

13 stycznia

(115) - 1903 ur. IRENA JURGIELEWICZOWA, pedagog, powieściopisarka,
autorka książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Ten obcy, Inna,
zm. 28 maja 2003

14 stycznia

(120) - 1898 zm. Lewis Carroll, prozaik, matematyk i poeta angielski, autor
jednego z najbardziej znanych utworów światowej literatury dziecięcej

Alicja w Krainie Czarów, ur. 27 stycznia 1832
21 stycznia

DZIEŃ BABCI, święto obchodzone w Polsce od 1964 roku

22 stycznia

DZIEŃ DZIADKA, święto obchodzone w Polsce od lat 80. XX wieku

(155) - 1863 - wybucha POWSTANIE STYCZNIOWE, ogłoszone manifestem
22 I 1863 r., wydanym w Warszawie, przez Tymczasowy Rząd Narodowy.
Spowodowane było narastającym rosyjskim terrorem wobec narodu
polskiego . Rozpoczęło się w Królestwie Polskim i 1 II 1863 r. w byłym
Wielkim Księstwie Litewskim. Zasięgiem objęło tylko zabór rosyjski:
Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane – Litwę, Białoruś i część Ukrainy.
(230) – 1788 ur. George Gordon Byron , angielski poeta, jeden
z najwybitniejszych reprezentantów europejskiego romantyzmu, zm. 1824

23 stycznia

(235) - 1783 – ur. Stendhal, właściwe Marie-Henri Beyle –
francuski pisarz romantyk, prekursor realizmu w literaturze. Jego dzieła
to m.in.: Czerwone i czarne, Pustelnia parmeńska, zm. 1842 r.
(225) - 1793 – II ROZBIÓR POLSKI. Bezpośrednią przyczyną II rozbioru
Polski była przegrana wojna polsko – rosyjska w 1792 roku, toczona
w obronie Konstytucji 3 Maja. Król ugiął się przed żądaniami Katarzyny II
i w lipcu 1792 roku przystąpił do konfederacji targowickiej.
Przywódcy patriotycznego stronnictwa reform musieli opuścić kraj.

24 stycznia

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

25 stycznia

(105) – 1913 ur. WITOLD LUTOSŁAWSKI, polski kompozytor, dyrygent,
zm. 1994

27 stycznia

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH HOLOCAUSTU

28 stycznia

(115) - 1903 ur. ALEKSANDER KAMIŃSKI, prozaik, pedagog, działacz,
wychowawca i metodyk harcerski, żołnierz AK oraz jeden z ideowych
przywódców Szarych Szeregów, autor powieści Kamienie na szaniec,

Zośka i Parasol, zm. 16 marca 1978
31 stycznia

(85) - 1933 zm. John Galsworthy - powieściopisarz, nowelista,
poeta i dramaturg angielski, przedstawiciel realizmu krytycznego,
tradycyjnie nazywany "epikiem ery wiktoriańskiej", uznany za życia
za jednego z najwybitniejszych pisarzy przełomu XIX i XX wieku.
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1932, ur. 1867 r.

