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ROCZNICE_______________________________________________________________ 
 

1 stycznia  15 rocznica utworzenia województwa świętokrzyskiego    

21 stycznia DZIEŃ BABCI 
  
22 stycznia DZIEŃ DZIADKA  

 
14 lutego WALENTYNKI – DZIEŃ ZAKOCHANYCH  
 
8 marca MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET  
 
27 marca MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU 
 
2 kwietnia MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI,  

obchodzony od 1967 roku w rocznicę urodzin Hansa Christiana 

Andersena (1805 r.). 

  
7 kwietnia ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 
 
22 kwietnia DZIEŃ ZIEMI  
 
23 kwietnia ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH, ogłoszony przez 

UNESCO w 1997 roku. 

 

maj TYDZIEŃ BIBLIOTEK 
 
1 maja ŚWIĘTO PRACY 
  
3 maja ŚWIĘTO NARODOWE -UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA 
 
8 maja DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK 
  
8 maja DZIEŃ ZWYCIĘSTWA  
 
15 maja MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZINY, ustanowiony przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1993 roku. 

 
26 maja DZIEŃ MATKI 
 
maj/czerwiec TYDZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 
 
1 czerwca MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA 
 
5 czerwca ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA, ogłoszony przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1972 roku.  
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23 czerwca DZIEŃ OJCA  
 
26 czerwca MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII  

 
21 września MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POKOJU, obchodzony od 2002 roku. 

  
29 września DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA, ogłoszony przez Polską Izbę Książki po 

raz pierwszy w 2001 roku. 

  

30 września DZIEŃ CHŁOPAKA 
  
1 października  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI  
 
1 października MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH, ogłoszony przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1990 roku. 

 
14 października  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  
 
14 października URODZINY KUBUSIA PUCHATKA, obchodzone w rocznicę pierwszego 

wydania książki Alana Alexandra Milne’a (1926 r.).  

 
11 listopada NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
 
21 listopada ŚWIATOWY DZIEŃ TELEWIZJI, ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych w 1996 roku. 

 
25 listopada ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA  
 
3 grudnia MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 

ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  

w 1992 roku. 

  
6 grudnia MIKOŁAJKI  
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STYCZEŃ_________________________________________________________________ 
 

01.01.1919 urodził się JEROME DAWID SALINGER,  
 prozaik amerykański. 
 95 rocznica urodzin 
 

01.01.1929 urodził się ZBIGNIEW NIENACKI,  
właśc. Zbigniew Tomasz Nowicki, prozaik, dziennikarz, autor powieści 
dla dzieci i młodzieży o tematyce przygodowo-sensacyjnej.  

                        85 rocznica urodzin  
20 rocznica śmierci (zm. 23 IX 1994 r.)  

 
03.01.1939 urodziła się JOANNA PAPUZIŃSKA,  

prozaik, poetka, badacz i krytyk literatury dla dzieci i młodzieży, 
autorka wierszowanych utworów i opowiadań dla dzieci.  
75 rocznica urodzin  

 
08.01.1884 urodził się KORNEL MAKUSZYŃSKI,  

powieściopisarz, poeta, felietonista, krytyk teatralny.  
130 rocznica urodzin  
 

10.01.1999 zmarła WANDA MARKOWSKA,  
prozaik, tłumaczka, autorka baśni i legend opartych na oryginalnych 
wątkach ludowych różnych kultur.  

 15 rocznica śmierci 
 
14.01.1934 urodził się MAREK HŁASKO, 

 prozaik. 
 80 rocznica urodzin 

 
15.01.1869 urodził się STANISŁAW WYSPIAŃSKI,  
                        dramatopisarz, poeta, malarz. 

 145 rocznica urodzin 
 
21.01.1919 urodziła się STANISŁAWA FLESZAROWA –MUSKAT, 

autorka powieści, dramatów, słuchowisk radiowych, sztuk 
telewizyjnych.  

 95 rocznica urodzin 
 
24.01.1934   urodził się STANISŁAW GROCHOWIAK,  

poeta, prozaik, dramaturg. 
80 rocznica urodzin 

 
29.01.1909 urodziła się HANNA ZDZITOWIECKA,  

pisarka, autorka słuchowisk radiowych oraz książek dla dzieci  
i młodzieży.  
105 rocznica urodzin  
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LUTY________________________________________________________________________________ 
 

02.02.1919 urodził się ZBIGNIEW LENGREN,  
grafik, ilustrator, rysownik, karykaturzysta, twórca plakatów  
i scenografii oraz ilustracji do wielu książek dla dzieci i młodzieży. 
95 rocznica urodzin 

 
03.02.1874 urodziła się GERTRUDA STEIN,  
 pisarka amerykańska. 
 140 rocznica urodzin 

 

07.02.1909 urodziła się ANNA ŚWIRSZCZYŃSKA,  
poetka, prozaik, dramatopisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży 
głównie o tematyce historycznej i legendarnej.  
105 rocznica urodzin  
30 rocznica śmierci (zm. 30 IX 1984 r.) 

 
14.02.1909 urodziła się ANNA MILSKA,  

prozaik, publicystka, tłumaczka, autorka licznych adaptacji baśni H.Ch. 
Andersena oraz baśni i legend różnych narodów świata.  
105 rocznica urodzin  

 
16.02.1919 urodziła się NATALIA ROLLECZEK,  

prozaik, dramatopisarka, powieści satyryczno-obyczajowych dla 
dziewcząt. 
95 rocznica urodzin 

 
20.02.1894 urodził się JAROSŁAW IWASZKIEWICZ,  

poeta, prozaik, tłumacz, autor sztuk teatralnych, scenicznych, krytyk 
muzyczny. 
120 rocznica urodzin 

 

23.02.1899 urodził się ERICH KÄSTNER,  
pseud. Robert Neuer i in., poeta i prozaik niemiecki, satyryk, 
scenarzysta, krytyk teatralny, autor popularnych książek dla dzieci 
zaliczanych do światowego kanonu literatury dziecięcej.  
115 rocznica urodzin  
40 rocznica śmierci (zm. 27 VII 1974 r.) 
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MARZEC____________________________________________________________________________ 
 

07.03.1839 urodził się ADOLF DYGASIŃSKI, 
powieściopisarz, nowelista, pedagog, publicysta. 
175 rocznica urodzin 

 
08.03.1859 urodził się KENNETH GRAHAME.  

pisarz angielski.  
155 rocznica urodzin  

 
20.03.1809 urodził się NIKOŁAJ GOGOL,  

nowelista i dramaturg rosyjski. 
205 rocznica urodzin 

 
 
 

KWIECIEŃ__________________________________________________________________________ 
 

01.04.1909 urodził się JANUSZ TEODOR DYBOWSKI,  
prozaik, dramatopisarz, autor licznych powieści historycznych dla 
młodzieży. 
105 rocznica urodzin  

 
03.04.1849 zmarł JULIUSZ SŁOWACKI,  

poeta i dramatopisarz polski. 
165 rocznica śmierci 

 

10.04.1899 urodziła się EWA SZELBURG – ZAREMBINA,  
poetka, prozaik, autorka utworów scenicznych, czytanek szkolnych, 
kołysanek, zbiorów baśni, wierszy, opowiadań dla dzieci i młodzieży.  
115 rocznica urodzin 

  
15.04.1929 urodził się MACIEJ KUCZYŃSKI,  

pseud. Rafał Maciejewski, prozaik, speleolog, polarnik i alpinista, autor 
książek dla młodzieży opartych na autentycznych, często osobistych 
doświadczeniach z licznych wypraw badawczych i oraz powieści 
fantastyczno-naukowych.  
85 rocznica urodzin  

 
16.04.1934 urodziła się HALINA SNOPKIEWICZ,  

prozaik, tłumaczka, autorka powieści obyczajowych dla młodzieży 
podejmujących problemy życia rodzinnego i szkolnego – dojrzewanie, 
konflikt pokoleniowy, poszukiwanie własnej drogi życiowej, rodzące się 
uczucie młodzieńczej przyjaźni i miłości.  
80 rocznica urodzin  
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17.04.1969 urodziła się JANA FREY,  
pisarka niemiecka, autorka książek dla dzieci i młodzieży poruszających 
trudne problemy nastolatków: uzależnienia, ucieczkę z domu, wczesne 
macierzyństwo, ciężkie choroby.  
45 rocznica urodzin 

  
22.04.1924 zmarła EDITH NESBIT,  

pisarka i poetka angielska, uważana za prekursorkę nowoczesnej 
fantastyki, wywarła duży wpływ na angielską literaturę dla dzieci.  
90 rocznica śmierci  

  
23.04.1899 urodził się WLADIMIR NABOKOV,  

pisarz amerykański. 
115 rocznica urodzin 

 
 
 

MAJ__________________________________________________________________________________ 
 

15.05.1849 urodziła się ZOFIA URBANOWSKA,  
prozaik, publicystka, autorka utworów dla dzieci i młodzieży.  
165 rocznica urodzin  
75 rocznica śmierci (zm. 1 I 1939 r.)  

 
16.05.1924 urodził się TADEUSZ KUBIAK,  

poeta, satyryk, autor słuchowisk radiowych, zbiorów wierszy dla dzieci.  
90 rocznica urodzin  
35 rocznica śmierci (zm. 3 VI 1979 r.)  

 
20.05.1799 urodził się HONORÉ  BALZAK, 

pisarz francuski. 
215 rocznica urodzin 

 
20.05.1919 urodził się GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI,  

prozaik i eseista tworzący na emigracji. 
95 rocznica urodzin 

 
21.05.1979 zmarł EUGENIUSZ PAUKSZTA,  

prozaik, publicysta, autor słuchowisk radiowych i powieści dla 
młodzieży. 
35 rocznica śmierci  

 
22.05.1859 urodził się ARTHUR CONAN DOYLE,  

pisarz angielski, uznany za klasyka powieści kryminalnych.  
155 rocznica urodzin 
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23.05.1914 urodziła się NORA SZCZEPAŃSKA,  
pseud. Nora Es, prozaik, poetka, autorka powieści i opowiadań dla 
młodzieży o tematyce indiańskiej.  
100 rocznica urodzin 

  
24.05.1999 zmarł JÓZEF RATAJCZAK,  

poeta, prozaik, autor szkiców, sztuk teatralnych i książek dla dzieci.  
15 rocznica śmierci 

  
27.05.1914 urodził się BOHDAN ARCT,  

prozaik, lotnik, popularyzator problematyki i wiedzy lotniczej, autor 
książek poświęconych polskiemu lotnictwu głównie z okresu II wojny 
światowej.  
100 rocznica urodzin 

 
28.05.1799 urodził się ALEKSANDER PUSZKIN,  

poeta rosyjski. 
215 rocznica urodzin 

  
29.05.1999 zmarła DANUTA WAWIŁOW,  

poetka, prozaik, tłumaczka, autorka utworów dla dzieci: opowiadań, 
wielu słuchowisk radiowych i baśni.  
10 rocznica śmierci  

 
 
 

CZERWIEC__________________________________________________________________________ 
 

01.06.1939 urodziła się JOANNA POLLAKÓWNA,  
pseud. Dorota Barycz, poetka, prozaik, krytyk i badacz literatury, 
autorka tomików wierszy dla dzieci.  
75 rocznica urodzin  

 
03.06.1924 zmarł FRANZ KAFKA,  

pisarz austriacki. 
90 rocznica śmierci 

 
04.06.1804 urodził się NATHANIEL HAWTHORNE,  

prozaik amerykański, którego ważną częścią pisarstwa była twórczość 
dla dzieci, jego mity zaliczane są do klasyki literatury dziecięcej.  
210 rocznica urodzin  
150 rocznica śmierci (zm. 19 V 1864 r.)  

 
06.06.1799 urodził się ALEKSANDER SIERGIEJEWICZ PUSZKIN,  

poeta, prozaik i dramatopisarz rosyjski, autor poetyckich baśni, legend  
i podań.  
215 rocznica urodzin 
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10.06.1949 zmarła INGRID UNDSET,  
powieściopisarka i nowelistka norweska – Nobel -1928 r. 
65 rocznica śmierci 

 
13.06.1899 urodził się JAN LECHOŃ,  

poeta, satyryk, prozaik, krytyk (właśc.. Leszek Serafinowicz). 
115 rocznica urodzin 

 
14.06.1969 zmarł MAREK HŁASKO,  

prozaik. 
45 rocznica śmierci 

 
16.06.1909 urodziła się LUCYNA SIECIECHOWICZOWA,  

prozaik, autorka powieści historycznych dla młodzieży.  
105 rocznica urodzin 

 
27.06.1869 urodził się WACŁAW GĄSIOROWSKI, 

pseud. Wiesław Sclavus, powieściopisarz, publicysta, działacz 
emigracyjny, autor powieści historycznych dla młodych czytelników  
z czasów napoleońskich. 
145 rocznica urodzin 
75 rocznica śmierci (zm. 30 X 1939 r.) 

 
 

 
LIPIEC_______________________________________________________________________________ 
 

07.07.1984 zmarł STANISŁAW PAGACZEWSKI,  
prozaik, dziennikarz, autor książek dla dzieci i młodzieży.  
30 rocznica śmierci 

  
10.07.1969 zmarł ROMAN PISARSKI, 

pisarz, autor tekstów piosenek, wierszy i słuchowisk radiowych oraz 
książek dla dzieci.  
45 rocznica śmierci 
115 rocznica urodzin (ur. 23 III 1912 r.) 

 
14.07.1874 JERZY ŻUŁAWSKI,  

poeta, prozaik, eseista, dramaturg. 
140 rocznica urodzin 

 
14.07.1904 urodził się JCCHOK SINGER, 

wł. Isaac Bashevis Singer, pisarz żydowski, tworzył w j. jidysz – Nobel 
1978 r. 
110 rocznica urodzin 
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15.07.1904 zmarł ANTONI CZECHOW,  
nowelista i dramatopisarz rosyjski 
110 rocznica śmierci 
 

15.07.1989 zmarła MARIA KUNCEWICZOWA,  
prozaik, eseista, tłumaczka. 
25 rocznica śmierci 

 
19.07.1934 urodził się JANUSZ CHRISTA,  

rysownik, scenarzysta, autor cyklu popularnych komiksów dla 
młodzieży.  
80 rocznica urodzin 

  
20.07.1904 urodziła się HANNA OŻOGOWSKA,  

prozaik, tłumaczka, pedagog, autorka słuchowisk radiowych oraz 
popularnych książek dla dzieci i młodzieży głównie obyczajowych, 
których akcja rozgrywa się w środowisku szkolnym i rodzinnym.  
110 rocznica urodzin 

  
21.07.1899 urodził się ERNEST HEMINGWAY,  

prozaik amerykański – Nobel 1954 r. 
115 rocznica urodzin 

 

23.07.1914 urodził się ALF PRØYSEN,  
pisarz norweski, kompozytor, autor nowel, ballad i piosenek, światową 
sławę przyniósł mu cykl książek dla dzieci o maleńkiej pani Flakonik.  
100 rocznica urodzin 

  
24.07.1929 urodził się JANUSZ GRABIAŃSKI,  

grafik, plakacista, ilustrator książek dla dzieci i serii wydawniczych, 
wybitny animalista, autor ilustracji do najwybitniejszych dzieł polskiej  
i światowej literatury dziecięcej i młodzieżowej.  
85 rocznica urodzin  

 
26.07.1974 zmarł JAN ŻABIŃSKI,  

zoolog, fizjolog, działacz ochrony przyrody, pedagog, popularyzator 
wiedzy, autor książek popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży.  
40 rocznica śmierci 

  
26.07.1989 zmarła WANDA ŻÓŁKIEWSKA,  

powieściopisarka, publicystka, autorka słuchowisk i scenariuszy 
filmowych oraz książek dla dzieci i młodzieży. 
25 rocznica śmierci  
 

31.07.1944 zmarł ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY,  
pisarz francuski, pilot, pionier lotnictwa cywilnego, autor powieści  
o tematyce lotniczej.  
70 rocznica śmierci 
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SIERPIEŃ___________________________________________________________________________ 
 

01.08.1834 urodziła się DEOTYMA,  
właśc. Jadwiga Łuszczewska, poetka, prozaik, autorka powieści 
historycznych dla młodzieży.  
180 rocznica urodzin 

 
03.08.1924 zmarł JOSEPH CONRAD, 

właśc. Teodor Józef Korzeniowski pisarz angielski polskiego 
pochodzenia. 
90 rocznica śmierci 

 
04.08.1904 urodził się WITOLD GOMBROWICZ,  

prozaik, eseista, autor sztuk scenicznych. 
110 rocznica urodzin 

 
05.05.1904 urodziła się JANINA BRONIEWSKA, 
  pseud. Roman Jasiński, prozaik, publicystka, działaczka lewicowa, 

redaktorka pism dla dzieci (Mały Płomyczek, Płomyczek, Płomyk), 
autorka podręczników szkolnych oraz książek dla dzieci i młodzieży. 
110 rocznica urodzin 

 
06.08.1889 urodziła się KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA,  

poetka, prozaik, tłumaczka. 
125 rocznica urodzin 

 
09.08.1914 urodziła się TOVE MARIKA JANSSON, 

pisarka fińska, malarka, grafik, tworząca także w jęz. szwedzkim.  
100 rocznica urodzin 

 
16.08.1949 zmarła MARGARET MITCHELL,  

amerykańska powieściopisarka i dziennikarka. 
65 rocznica śmierci 

 
19.08.1909 urodził się JERZY ANDRZEJEWSKI, 

prozaik, publicysta, scenarzysta filmowy. 
105 rocznica urodzin 

 
28.08.1749 urodził się JOHAN WOLFGANG VON GOETHE,  

niemiecki poeta i pisarz. 
265 rocznica urodzin 

 
30.08.1869 zmarł PIOTR PAWŁOWICZ JERSZOW,  

poeta rosyjski, autor znanej, opartej na motywach folkloru 
syberyjskiego baśni Konik Garbusek.  
145 rocznica śmierci 
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WRZESIEŃ__________________________________________________________________________ 
 

04.09.1809 urodził się JULIUSZ SŁOWACKI, 
poeta i dramatopisarz polski. 
205 rocznica urodzin 

 
04.09.1924 urodził się JERZY FICOWSKI,  

poeta, prozaik, tłumacz, znawca i popularyzator folkloru żydowskiego  
i cygańskiego, żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego, autor 
zbioru baśni cygańskich oraz zbiorów wierszy dla dzieci.  
90 rocznica urodzin 

 
06.09.1904 urodziła się MARIA KRÜGER,  

pisarka, autorka słuchowisk radiowych i widowisk telewizyjnych, 
zbioru baśni i opowiadań dla dzieci, powieści, utworów opartych na 
wątkach historycznych, oraz współczesnych powieści obyczajowych dla 
dziewcząt.  
110 rocznica urodzin  
15 rocznica śmierci (zm. 13 VIII 1999 r.) 

 
08.09.1569 zmarł MIKOŁAJ REJ, 

pisarz polski. 
445 rocznica śmierci 

 
09.09.1939 zmarł JÓZEF CZECHOWICZ,  

pseud. Henryk Zasławski, poeta, tłumacz, redaktor, także autor zbiorów 
wierszy dla dzieci.  
75 rocznica śmierci 

  
10.09.1989 zmarł ZBIGNIEW RYCHLICKI,  

grafik, wydawca, wybitny ilustrator książek dla dzieci.  
25 rocznica śmierci  

 
11.09.1894 urodziła się MARIA KOWNACKA,  

prozaik, poetka, autorka sztuk scenicznych oraz książek dla dzieci  
i młodzieży.  
120 rocznica urodzin 

  
13.09.1894 urodził się JULIAN TUWIM,  

poeta, satyryk, tłumacz.  
120 rocznica urodzin 

  
15.09.1789 urodził się JAMES FENIMORE COOPER,  

powieściopisarz amerykański. 
225 rocznica urodzin 
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16.09.1919 urodziła się KLEMENTYNA SOŁONOWICZ - OLBRYCHSKA,  
prozaik, pedagog, autorka słuchowisk radiowych, sztuk telewizyjnych 
oraz utworów dla dzieci i młodzieży.  
95 rocznica urodzin  

 
17.09.1939 zmarł TADEUSZ  DOŁĘGA MOSTOWICZ,  

prozaik, dziennikarz. 
75 rocznica śmierci 

 
18.09.1939 zmarł STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ,  

pseud. Witkacy, malarz, dramaturg, powieściopisarz, filozof. 
75 rocznica śmierci 

 
20.09.1954 urodziła się EMILIA WAŚNIOWSKA,  

prozaik, poetka, pedagog, inicjatorka wielu imprez czytelniczych  
(np. wystawa o Koziołku Matołku – prace znanych ilustratorów  
i grafików z jej kolekcji) autorka wierszy, opowiadań i piosenek dla 
dzieci.  
60 rocznica urodzin 

 
30.09.1989 zmarła STANISŁAWA FLESZAROWA - MUSKAT,  

autorka powieści, dramatów, słuchowisk radiowych, sztuk 
telewizyjnych.  
25 rocznica śmierci 

 
 

 
PAŹDZIERNIK______________________________________________________________________ 
 

06.10.1889 urodziła się MARIA DĄBROWSKA,  
nowelistka, powieściopisarka. 
125 rocznica urodzin  

 
07.10.1849 zmarł Allan EDGAR POE, 

właśc. Francis Watole Thibault, pisarz, poeta amerykański –  
Nobel 1921 r. 
165 rocznica śmierci 

 
12.10.1909 urodziła się HALINA RUDNICKA,  

prozaik, publicystka, pedagog, autorka powieści dla młodzieży  
o tematyce wojennej oraz historycznej.  
105 rocznica urodzin 

 
14.10.1864 urodził się STEFAN ŻEROMSKI, 

pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla, powieściopisarz, dramaturg, 
publicysta. 
150 rocznica urodzin 
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18.10.1094 urodził się CZESŁAW JACEK CENTKIEWICZ,  
prozaik, podróżnik, uczestnik wypraw polarnych, autor książek 
popularnonaukowych i beletrystycznych.  
110 rocznica urodzin 

 

21.10.1929 urodziła się URSULA LE GUIN,  
pisarka amerykańska, jedna z najwybitniejszych przedstawicielek nurtu 
fantasy.  
85 rocznica urodzin  
 

26.10.1929 urodziła się WANDA CHOTOMSKA,  
poetka, dziennikarka, prozaik, autorka słuchowisk radiowych, tekstów 
piosenek, widowisk teatralnych i telewizyjnych, laureatka Orderu 
Uśmiechu.  

         85 rocznica urodzin  

 
29.10.1924 zmarła FRANCES HODGSON BURNETT,  

pisarka angielska, autorka popularnych powieści dla dzieci i młodzieży. 
90 rocznica śmierci  

 
29.10.1924 urodził się ZBIGNIEW HERBERT,  

poeta, dramaturg, eseista, tłumacz. 
85 rocznica urodzin 

 
30.10.1939  zmarł WACŁAW GĄSIOROWSKI 

pseud. Wiesław Sclavus, powieściopisarz, publicysta, działacz 
emigracyjny. 
75 rocznica śmierci 

 
 

 
LISTOPAD__________________________________________________________________________ 

 

05.11.1979 zmarł HENRYK LOTHAMER,  
prozaik, autor powieści psychologicznych dla młodzieży, poruszających 
problemy samotności, kalectwa, trudnego dojrzewania w środowisku 
przestępczym, poszukiwania miłości i zrozumienia ze strony nie tylko 
najbliższych.  
35 rocznica śmierci  

 
10.11.1884 urodziła się ZOFIA NAŁKOWSKA,  

powieściopisarka, dramatopisarka. 
130 rocznica urodzin 

 
10.11.1909 urodził się PAWEŁ JASIENICA, 

wł. Leon Lech Bednar, eseista, historyk, reportażysta. 
105 rocznica urodzin 
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12.11.1929 urodził się MICHAEL ENDE,  
prozaik niemiecki, krytyk literacki, publicysta, autor sztuk teatralnych, 
słuchowisk radiowych i scenariuszy telewizyjnych oraz powieści 
fantastycznych dla dzieci.  
85 rocznica urodzin 

  
13.11.1984 zmarł TEODOR GOŹDZIKIEWICZ,  

pseud. Marian Dąbrowa i in., prozaik, dziennikarz, autor utworów dla 
dzieci i młodzieży o tematyce przyrodniczej.  
30 rocznica śmierci 

  
22.11.1869 urodził się ANDRE GIDE,   

prozaik francuski – Nobel 1947 r. 
145 rocznica urodzin 

 
23.11.1924 urodziła się LUDWIKA WOŹNICKA,  

pseud. Emilia Cassa i in., prozaik, tłumaczka, autorka powieści dla dzieci  
i młodzieży.  
90 rocznica urodzin  

 
28.11.1894 urodził się ARKADY FIEDLER,  

pisarz, przyrodnik i podróżnik, autor zbeletryzowanych reportaży  
z wypraw do egzotycznych krajów, m.in. książek przeznaczonych dla 
młodzieży, powieści o udziale polskich lotników w bitwie o Anglię oraz 
powieści marynistycznej.  
120 rocznica urodzin 

  
30.11.1874 urodziła się LUCY MAUD MONTGOMERY,  

pisarka kanadyjska pisząca w jęz. angielskim, autorka cyklu 
powieściowego, zaliczanego do kanonu klasyki literatury dla dziewcząt.  
140 rocznica urodzin 

 
30.11.1874 urodził się WINSTON LEONARD SPENCER CHURCHILL,  

polityk, pisarz, biograf, historyk, publicysta i mówca angielski – Nobel 
1953 r. 
140 rocznica urodzin 

 
 

 
GRUDZIEŃ__________________________________________________________________________ 
 

03.12.1894 zmarł ROBERT LOUIS STEVENSON,  
pisarz angielski, autor zbioru wierszy dla dzieci i młodzieży, powieści 
podróżniczo-przygodowych oraz sensacyjnych.  
120 rocznica śmierci  

 
 
 



 16 

03.12.1994 zmarł TADEUSZ ŚLIWIAK,  
poeta, tłumacz, autor tekstów piosenek i wierszy dla dzieci.  
15 rocznica śmierci 

 
05.12.1914 urodził się STANISŁAW DYGAT,   
                        prozaik, tłumacz, scenarzysta filmowy. 

100 rocznica urodzin 
 

12.12.1924 urodziła się MIECZYSŁAWA BUCZKÓWNA,  
poetka, prozaik, tłumaczka, autorka wierszowanych utworów dla dzieci 
o charakterze poznawczym oraz powieści przygodowo- sensacyjnej.  
90 rocznica urodzin 

 

16.12.1859 zmarł WILHELM GRIMM,  
niemiecki historyk literatury, zbieracz baśni i podań ludowych, 
wspólnie z bratem Jacobem zebrał i wydał baśnie dla dzieci tłumaczone 
na wiele języków.  
155 rocznica śmierci 

  
17.12.1934 urodziła się EWA NOWACKA,  

prozaik, krytyk literacki, autorka słuchowisk radiowych oraz powieści 
obyczajowych i historycznych dla młodzieży.  
80 rocznica urodzin  

 
18.12.1994 zmarła JADWIGA KORCZAKOWSKA,  

poetka, prozaik, autorka słuchowisk radiowych, piosenek, scenariuszy 
filmowych, sztuk scenicznych oraz powieści dla dzieci i młodzieży.  
20 rocznica śmierci  

 
20.12.1974 zmarła CZESŁAWA NIEMYSKA - RĄCZASZKOWA,  

prozaik, autorka słuchowisk radiowych i utworów o tematyce 
historycznej.  
40 rocznica śmierci 

  
21.12.1874 urodził się TADEUSZ ŻELEŃSKI, 

pseud. Boy, poeta, satyryk, historyk literatury, tłumacz. 
140 rocznica urodzin 

 
22.12.1989 zmarł SAMUEL BECKETT,  

pisarz irlandzki – Nobel 1969 r. 
25 rocznica śmierci  

 

26.12.1914 urodził się JAN EDWARD KUCHARSKI, 
  prozaik, autor słuchowisk radiowych i widowisk telewizyjnych oraz 

utworów dla dzieci i młodzieży.  
100 rocznica urodzin  
35 rocznica śmierci (zm. 1 VII 1979 r.) 

 


