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Jubileusze 

 

*100 rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza (1846-1916), 

 

ROK 2016 – Rokiem Sienkiewiczowskim 

  

*150 rocznica śmierci Aleksandra  Połujańskiego (1814-1866) 

  

*1050 rocznica Chrztu Polski 

 

*Sejm na Litwie ogłosił 2016 Rokiem Bibliotek 
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Styczeń 

 

1.I   Światowy Dzień Pokoju 

4.I    Zmarł Henri Bergson (1859-1941), francuski filozof – twórca intuicjonizmu 

oraz laureat Nagrody Nobla z literatury (1927) 

                        75. rocznica śmierci 

7.I   Zmarł Tadeusz Konwicki (1926-2015), polski prozaik, scenarzysta i reżyser. 

  90. rocznica urodzin 

8.I   Zmarła Krystyna Nepomucka (1920-2015), polska pisarka i publicystka. 

  Autorka m.in. sagi powieściowej pt. „Niedoskonałości i doskonałości” 

                        1. rocznica śmierci 

10.I   Zmarł ks. Jan Twardowski (1915-2006), poeta, duchowny, uczestnik 

Powstania Warszawskiego; doctor honoris causa KUL (1999) 

                        10. rocznica śmierci 

12.I   Urodził się Jack London (właśc. John Griffith Chaney, 1876-1916), pisarz 

amerykański 

                        140. rocznica urodzin 

13.I   Zmarł James Joyce (1882-1941), pisarz irlandzki tworzący w języku 

angielskim, twórca powieści – strumienia świadomości („Ulisses”) 

                        75. rocznica śmierci 

14.I  Zmarła Wiera Badalska (1915-1981), pisarka polska, autorka książek i 

wierszy dla dzieci oraz podręczników i tekstów piosenek 

                        35. rocznica śmierci 

14.I  Urodził się Hugh John Lofting (1886-1947), brytyjski autor literatury 

dziecięcej, twórca cyklu książek o doktorze Dolittle 

                        130. rocznica urodzin 

17.I  Urodził się Benjamin Franklin (1706-1790), polityk amerykański, filozof, 

jeden z Ojców-założycieli Stanów Zjednoczonych 

                        310. rocznica urodzin 

18. I  Zmarł Joseph Rudyard Kipling (1865-1936), pisarz i poeta brytyjski. Laureat 

literackiej Nagrody Nobla w 1907 r. 

                       80. rocznica śmierci 

19. I  Urodziła się Maria Podraza-Kwiatkowska (1926-),  filolog i historyk 

literatury polskiej, badaczka Młodej Polski 

                        90. rocznica urodzin 

21.I  Dzień Babci 

22.I  Dzień Dziadka 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_dla_dzieci_i_m%C5%82odzie%C5%BCy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_dla_dzieci_i_m%C5%82odzie%C5%BCy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Doktor_Dolittle
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ojcowie_za%C5%82o%C5%BCyciele_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Nobla_w_dziedzinie_literatury
http://pl.wikipedia.org/wiki/1907_w_literaturze
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22.I Urodził się Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944), polski poeta czasu 

wojny i okupacji, żołnierz Armii Krajowej, zginął w Powstaniu Warszawskim 

                        95. rocznica urodzin 

24.I  Urodził się Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822), niemiecki              

poeta, pisarz epoki romantyzmu, również  prawnik, kompozytor, krytyk 

muzyczny, rysownik i karykaturzysta. Jeden z prekursorów fantastyki grozy 

                       240. rocznica urodzin   

29. I    Urodził się Aleksander Brückner (1856-1939), polski językoznawca, historyk 

literatury i kultury polskiej 

                        160. rocznica urodzin 

31.I    Zmarł Alan Alexander Milne (1882-1956), pisarz angielski, autor książek dla 

dzieci o Kubusiu Puchatku 

                        60. rocznica śmierci 

 

Luty 

 

4.II  Urodził się Tadeusz Kościuszko (1746-1817), polski inżynier wojskowy i 

fortyfikator; polski i amerykański generał, uczestnik wojny o niepodległość 

Stanów Zjednoczonych (1775–1783), przywódca insurekcji kościuszkowskiej 

(1794), odznaczony najwyższym i najstarszym odznaczeniem państwowym  

Orderem Orła Białego (1792) 

                        270. rocznica urodzin 

5.II  Urodził się Ignacy Chrzanowski (1866-1940), polski historyk literatury, 

profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego 

                        150. rocznica urodzin 

10.II Urodził się Jerzy Szaniawski (1886-1970), polski dramaturg, felietonista          

i pisarz, autor serii opowiadań o profesorze Tutce 

                        130. rocznica urodzin 

11.II  Światowy Dzień Chorych 

11.II   Urodziła się Seweryna Szmaglewska (1916-1992), pisarka polska, twórczyni 

literatury dziecięcej, m.in. autorka „Czarnych stóp” 

                        100. rocznica urodzin 

14.II  Dzień Św. Walentego, Święto Zakochanych 

20.II  Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 

21.II  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

28.II   Urodził się Wiesław Wernic (1906-1986), pisarz, publicysta, prozaik. Autor 

książek podróżniczo-przygodowych dla młodzieży 

                        110. rocznica urodzin 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Liryka
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/1822
http://pl.wikipedia.org/wiki/Romantyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kompozytor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rysunek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karykatura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Horror
http://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_dla_dzieci_i_m%C5%82odzie%C5%BCy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_dla_dzieci_i_m%C5%82odzie%C5%BCy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kubu%C5%9B_Puchatek_%28powie%C5%9B%C4%87%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_wojskowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_o_niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_o_niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Insurekcja_ko%C5%9Bciuszkowska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Or%C5%82a_Bia%C5%82ego
http://pl.wikipedia.org/wiki/1940
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Jagiello%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
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Marzec 

 

1.III  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

3.III       Zmarł Jan Fryderyk Anders (1808-1876), ksiądz ewangelicki, autor  

  podręczników do nauki języka polskiego, przeciwnik akcji germanizacyjnej na 

  Mazurach. Autor „Elementarza dla dzieci w polskich szkołach" 

                        140. rocznica śmierci 

3.III  Międzynarodowy Dzień Pisarza 

5.III       Zmarła Barbara Eysymontt (1930-1996), polska poetka, prozaik, krytyk 

  literacki, autorka utworów dla dzieci i młodzieży 

                        20. rocznica śmierci 

5.III      Urodził się Julian Przyboś (1901-1970), polski poeta, eseista i tłumacz.  

  Współtwórca grupy literackiej Awangarda Krakowska 

                        115. rocznica urodzin 

5.III       Zmarła Anna Achmatowa (1889-1966), jedna z najwybitniejszych poetek 

  rosyjskich XX w. Przedstawicielka modernizmu, nazywana duszą rosyjskiego 

  Srebrnego Wieku, porównywana z Safoną i Mozartem 

                        50. rocznica śmierci 

8.III  Międzynarodowy Dzień Kobiet 

10.III  Dzień Mężczyzn 

10.III    Zmarł Taras Szewczenko (1814-1861), ukraiński poeta narodowy, malarz, 

  wybitny przedstawiciel romantyzmu 

                        155. rocznica śmierci 

14.III    Zmarł Ignacy Krasicki (1735-1801), biskup warmiński, polski pisarz, autor 

  bajek, satyr i poematów heroikomicznych. Wybitny przedstawicieli polskiego 

  oświecenia. Nazywany „księciem poetów polskich” 

                        215. rocznica śmierci 

23.III    Urodził się Jerzy Krzysztoń (1931-1982), polski prozaik, dramaturg,  

  reportażysta i tłumacz. Autor powieści trzytomowej „Obłęd” 

                        85. rocznica urodzin 

23.III              Urodził się Roger Martin du Gard (1881-1958) – pisarz francuski, laureat 

  Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1937. Autor cyklu   

  powieściowego „Rodzina Thibault” 

                        135. rocznica urodzin 

26. III   Urodził się Wojciech Młynarski (1941-), poeta, autor piosenki   autorskiej, 

satyryk, artysta kabaretowy, tłumacz, znany przede wszystkim z autorskich 

recitali 

                        75. rocznica urodzin 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1930
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Esej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Srebrny_wiek_%28Rosja%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Safona
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeusz_Mozart
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrai%C5%84cy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Romantyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwiecenie_w_Polsce
http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwiecenie_w_Polsce
http://pl.wikipedia.org/wiki/1958_w_literaturze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Laureaci_Nagrody_Nobla_w_dziedzinie_literatury
http://pl.wikipedia.org/wiki/Laureaci_Nagrody_Nobla_w_dziedzinie_literatury
http://pl.wikipedia.org/wiki/1937_w_literaturze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_Thibault
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piosenka_autorska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Satyryk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kabaret
http://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82umacz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Recital
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29.III    Zmarła Ewa Nowacka (1934-2011), polska powieściopisarka, publicystka. 

  Autorka powieści o czasach starożytnych, m.in. „Roku trzech Cezarów” 

                        5. rocznica śmierci 

 

Kwiecień 

 

2. IV  Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (w rocznicę urodzin Hansa  

  Christiana Andersena) 

3.IV      Urodził się Władysław Tatarkiewicz (1886-1980), historyk filozofii, historyk 

  sztuk,  estetyk i etyk. Autor  3-tomowej „Historii filozofii, monumentalnej i 

  nowatorskiej” 

                        130. rocznica urodzin 

13.IV               Zmarł Günter Wilhelm Grass (1927-  2015), niemiecki pisarz, laureat                      

Nagrody  Nobla w dziedzinie literatury w 1999 r. Autor m. in. powieści pt. 

„Blaszany bębenek” z cyklu „Trylogia Gdańska” 

                        1. rocznica śmierci 

13.IV    Urodził się Samuel Beckett (1906-1989), irlandzki dramaturg, prozaik i 

eseista. Jeden z twórców teatru absurdu. Autor dramatu „Czekając na Godota” 

                        110. rocznica urodzin 

17.IV    Urodził się Stanisław Jachowicz (1796-1857), polski poeta, pedagog,  

  bajkopisarz, autor podręczników szkolnych 

                        220. rocznica urodzin 

22.IV  Międzynarodowy Dzień Ziemi 

23. IV   Światowy Dzień Książki 

23.IV    Zmarł Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616), pisarz hiszpański, autor 

  powieści o rycerzu-idealiście Don Kichocie 

                        400. rocznica śmierci 

24.IV    Urodził się Juliusz Kleiner (1886-1957), historyk literatury polskiej. Autor 

  „Zarysu dziejów literatury polskiej” 

                        130. rocznica urodzin 

24.IV    Urodziła się Pamela Lyndon Travers (1899-1996) – australijska poetka  

i pisarka książek dla dzieci. Autorka serii książek o Mary Poppins 

                        110. rocznica urodzin 

26.IV     Zmarł Daniel Defoe (1660-1731), pisarz angielski, autor „Przypadków  

  Robinsona Cruzoe” 

                        285. rocznica śmierci 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_filozofii_%28nauka%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laureaci_Nagrody_Nobla_w_dziedzinie_literatury
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dramat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Esej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_absurdu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mary_Poppins
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Maj 

 

1.V  Międzynarodowe Święto Pracy 

2.V  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

3.V  Święto Konstytucji 3 Maja 

3.V       Zmarła Maria Kowalewska (1901-1991), polska twórczyni literatury     

dziecięcej i młodzieżowej 

                        25. rocznica śmierci 

3.V                 Urodził się Tadeusz Peiper (1891-1969), poeta, krytyk literacki, eseista. 

  Współtwórca grupy literackiej Awangarda Krakowska 

                        125. rocznica urodzin 

7.V        Zmarł Stanisław Jerzy Lec (1909-1966), polski poeta, satyryk i aforysta.   

Autor m. in. tomu aforyzmów „Myśli nieuczesane” 

                        50. rocznica śmierci  

8.V  Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

8.V  Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa (w rocznicę zakończenia II wojny  

  światowej) 

8.V       Urodził się Stanisław Witkiewicz (1851-1915), polski malarz, architekt, pisarz    

i teoretyk sztuki, twórca i popularyzator stylu zakopiańskiego. Malował przede 

 wszystkim pejzaże tatrzańskie i sceny z powstania styczniowego. Był ojcem 

 Stanisława Ignacego Witkiewicza 

                        165. rocznica urodzin 

9.V       Zmarł Jerzy Ficowski (1924-2006), polski poeta, eseista, autor tekstów     

piosenek, prozaik, tłumacz. Wybitny znawca i popularyzator folkloru 

żydowskiego i cygańskiego 

                        10. rocznica śmierci 

10.V     Zmarła Anna Kamieńska (1920-1986), polska poetka, pisarka, tłumaczka 

 i krytyk literacki oraz autorka książek dla dzieci i młodzieży. Napisała m. in. 

 „Książkę nad książkami”  - opowieści dla dzieci o Starym Testamencie 

                         30. rocznica śmierci 

11.V     Urodziła się Maria Kann (1906-1995), polska pisarka, autorka książek dla 

  dzieci i młodzieży, działaczka harcerska i niepodległościowa. Napisała m. in. 

  opowieść „Leśne czary” 

                        110. rocznica urodzin 

15.V     Urodził się Lyman Frank Baum (1856-1919), pisarz amerykański, autor 

jednej z najpopularniejszych książek dla dzieci pt. „Czarnoksiężnik z Krainy 

Oz” 

                        160. rocznica urodzin 

15.V      Urodził się Michaił Afanasjewicz Bułhakow (1891-1940), rosyjski pisarz  

i dramaturg. Autor jednego z najważniejszych dzieł XX w pt. „Mistrz  

i Małgorzata” 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Liryka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Satyryk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aforyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Architekt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pisarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Styl_zakopia%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Ignacy_Witkiewicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Testament
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_dzieci%C4%99ca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_dzieci%C4%99ca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1919
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarnoksi%C4%99%C5%BCnik_z_Krainy_Oz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarnoksi%C4%99%C5%BCnik_z_Krainy_Oz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrz_i_Ma%C5%82gorzata
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrz_i_Ma%C5%82gorzata
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                        125. rocznica urodzin 

18.V   Międzynarodowy Dzień Muzeów 

19.V                Zmarł Czesław Janczarski, pseud. Jan Antkiewicz (1911-1971), polski poeta 

  piszący dla dzieci, tłumacz z języka rosyjskiego. Autor m. in. „Jak Wojtek 

  został strażakiem” 

                        45. rocznica śmierci 

19.V     Zmarł Julian Krzyżanowski (1892-1976), polonista, historyk literatury,  

  folklorysta, badacz literatury ludowej, pedagog. Autor m. in. księgi przysłów 

  polskich pt. „Mądrej głowie dość dwie słowie” 

                        40. rocznica śmierci 

20.V     Zmarł Henrik Ibsen (1828-1906), dramatopisarz norweski, autor m. in.    

„Dzikiej kaczki” 

                        110. rocznica śmierci 

21.V     Zmarł Julian Ursyn Niemcewicz (1757-1841), polski dramaturg,  

  powieściopisarz, poeta, historyk, pamiętnikarz, publicysta, tłumacz. Autor m. 

  in. „Powrotu posła” 

                        175. rocznica śmierci 

26.V  Dzień Matki 

26.V     Zmarł Józef Rybiński (1912-1986), polski pisarz, dziennikarz, publicysta, 

  fotograf. Redaktor tygodnika „Panorama Północy”. Autor „Słońca na miedzy” 

                        30. rocznica śmierci 

27.V     Urodził się Kazimierz Konarski (1886-1972), polski historyk, archiwista, 

autor powieści i wierszy dla dzieci i młodzieży. Napisał m. in. „Krzywe koło” 

powieść na tle życia Warszawy w latach 1939-1944 

                        130. rocznica urodzin 

27.V     Urodził się Ferdynand Antoni Ossendowski (1876-1945), polski pisarz, 

  dziennikarz, podróżnik, działacz polityczny, naukowy i społeczny. Autor m. in. 

  „Mocnych ludzi” 

                        140. rocznica urodzin 

29.V     Zmarł Joachim Lelewel (1786-1861), polski historyk, bibliograf, numizmatyk, 

  poliglota (znał 12 języków), heraldyk i działacz polityczny. Autor  „Dziejów 

  bibliotek” 

                       155. rocznica śmierci 

 

Czerwiec 

 

1.VI  Międzynarodowy Dzień Dziecka 

5.VI  Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_rosyjski
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Panorama_P%C3%B3%C5%82nocy&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bibliografia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Numizmatyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poliglota
http://pl.wikipedia.org/wiki/Heraldyka
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6.VI      Urodziła się Eliza Orzeszkowa (1841-1910), polska pisarka, czołowa  

  przedstawicielka pozytywizmu. Autorka m. in. powieści „Nad Niemnem”, 

  zbioru opowiadań „Gloria victis” 

                        175. rocznica urodzin 

6.VI      Urodził sią Pierre Corneille (1606-1684), dramatopisarz francuski. Autor 

  dramatu „Cyd” 

                        410. rocznica urodzin 

8.VI      Zmarł Jan Lechoń (1899-1956), polski poeta, prozaik, krytyk literacki  

i teatralny, eseista, współtwórca grupy poetyckiej Skamander. Autor  

 „Dziennika” 

                        60. rocznica śmierci 

13.VI     Urodził się Tadeusz Chudy (1931-1997), polski poeta, publicysta, autor  

  utworów dla dzieci. Napisał m. in. „Kolorową Karawanę” 

                        85. rocznica urodzin 

14.VI    Zmarł Maksim Gorki, właśc. Aleksiej Maksimowicz Pieszkow (1868-1936), 

  rosyjski pisarz i publicysta. Autor 3 tomów „Szkiców i opowiadań”. Inicjator 

  socrealizmu w literaturze 

                        80. rocznica śmierci 

19.VI    Zmarł Jerzy Liebert (1904-1931), polski poeta, krytyk literacki. Autor m.in. 

  wiersza „Kołysanki jodłowej [Uczę się ciebie, człowieku…]” 

                        85. rocznica śmierci 

19.VI    Zmarł Tadeusz Rittner (1873-1921), polski dramaturg, prozaik, krytyk 

teatralny. Twórca dramatu „W małym domku”, następnie sparodiowanego 

przez Stanisława Ignacego Witkiewicza w sztuce „W małym dworku” 

                        95. rocznica śmierci 

20.VI    Urodziła się Urszula Kozioł (1931-), polska poetka, pisarka, autorka 

felietonów i utworów dramatycznych dla dzieci i dorosłych. Autorka zbioru 

opowiadań „Noli me tangere” 

                        85. rocznica urodzin 

22.VI    Urodził się Tadeusz Konwicki (1926-2015), polski prozaik, reportażysta, 

  scenarzysta i reżyser. Autor m. in. powieści „Mała Apokalipsa” 

                         90. rocznica urodzin 

23.VI   Dzień Ojca 

23.VI    Zmarła Zofia Charszewska (1909-1941), polska pisarka, bibliotekarka, 

autorka wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży.  Twórczyni m. in.  

powieści „Franek, jego pies i spółka” 

                         75. rocznica śmierci 

24.VI    Zmarła Krystyna Kuliczkowska (1912-1986), krytyk i historyk literatury dla 

  dzieci i młodzieży, autorka opracowań na ten temat 

                        30. rocznica śmierci 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyka_literacka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skamander_%28grupa_literacka%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennik_%28literatura%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Scenarzysta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BCyser
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27.VI    Zmarł Maciej Zembaty (1944-2011),  polski poeta, satyryk, scenarzysta, 

muzyk. Autor książek  na temat Leonarda Cohena, tłumaczeń jego tekstów  

i utworów nawiązujących do jego twórczości 

                        5. rocznica śmierci 

27.VI    Zmarła Tove Jansson (1914-2001), fińska pisarka szwedzkojęzyczna, malarka, 

 ilustratorka i rysowniczka komiksowa. Najbardziej znana  z  serii książek  

o Muminkach 

                       15. rocznica śmierci 

29.VI    Zmarł Ignacy Paderewski (1860-1941), światowej sławy polski pianista, 

  kompozytor, działacz niepodległościowy i polityk. Otrzymał  Order Orła  

  Białego za szczególne zasługi dla Polski 

                       75. rocznica śmierci 

30.VI    Urodził się Czesław Miłosz (1911-2004), polski poeta, prozaik, eseista, 

historyk literatury, tłumacz, dyplomata. Autor m. in. eseju filozoficzno-

politycznego „Zniewolony umysł” i powieści „Dolina Issy” 

                        105. rocznica urodzin 

 

Lipiec 

 

2.VII               Zmarł Jan Brzechwa, właśc. Jan Wiktor Lesman (1898-1966), polski poeta, 

  autor wielu znanych bajek i wierszy dla dzieci oraz satyrycznych tekstów dla 

  dorosłych, również tłumacz literatury rosyjskiej. Autor m. in. serii przygód 

  Pana Kleksa, „ Kaczki Dziwaczki”, „Ptasich plotek” 

                        50. rocznica śmierci 

2.VII     Zmarł Ernest Hemingway (1899-1961), pisarz amerykański. Autor m.in. 

  opowiadania „Stary człowiek i morze”, czy też powieści o hiszpańskiej wojnie 

  domowej „Komu bije dzwon” 

                        55. rocznica śmierci 

3.VII     Zmarł Tadeusz Boy-Żeleński (1874-1941), polski pisarz, poeta-satyryk,  

  kronikarz, eseista, krytyk literacki i teatralny, tłumacz literatury francuskiej, 

  działacz społeczny. Autor miniatur dramatycznych z serii „Teatrzyk Zielona 

  Gęś” 

                        75. rocznica śmierci 

3.VII     Zmarł Tadeusz Borowski (1922-1951), polski poeta, prozaik, publicysta. 

Autor zbioru opowiadań na temat Auschwitz pt. „Pożegnanie z Marią” 

                        65. rocznica śmierci 

4.VII     Zmarł Antoni Słonimski (1895-1976), polski poeta, dramatopisarz, satyryk, 

  krytyk teatralny, publicysta. Współzałożyciel grupy literackiej Skamander. 

  Autor m.in. znanego wiersza „Alarm” 

                       40. rocznica śmierci 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szwedzkoj%C4%99zyczna_mniejszo%C5%9B%C4%87_w_Finlandii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komiks
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muminki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Esej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_literatury
http://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82umacz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyplomata
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bajka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Satyra
http://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82umacz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_rosyjska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Esej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyka_literacka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyka_teatralna
http://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82umacz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liryka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dramat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Satyryk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyka_teatralna
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5.VII     Urodził się Janusz Domagalik (1931-2007), polski prozaik, dziennikarz, autor 

  słuchowisk radiowych i widowisk telewizyjnych.  Napisał m.in.” Pięć przygód 

  detektywa Konopki” 

                        85. rocznica urodzin 

8.VII     Urodził się Jean de La Fontaine (1621-1695), francuski autor bajek, czołowy 

  przedstawiciel klasycyzmu 

                        395. rocznica urodzin 

9.VII     Urodził się Stanisław Pagaczewski (1916-1984), polski twórca literatury 

  głównie dziecięcej, poeta. Autor trylogii poświęconej przygodom Baltazara 

  Gąbki 

                        100. rocznica urodzin 

10.VII   Zmarł Czesław Jacek Centkiewicz (1904-1996), polski pisarz, reportażysta, 

  podróżnik. Autor m.in. powieści  „Anaruk, chłopiec z Grenlandii” 

                        20. rocznica śmierci 

10.VII             Urodził się Marcel Proust (1871-1922), francuski pisarz, autor m. in. 7- 

  tomowego cyklu powieści pt. „W poszukiwaniu straconego czasu” 

                        145. rocznica urodzin 

12.VII   Zmarł Erazm z Rotterdamu, właśc. Geert Geerts (1466-1536), niderlandzki 

  filolog, filozof, pedagog, jeden z czołowych humanistów renesansu (zwany 

  księciem humanistów), propagator kultury antycznej, pisarz, myśliciel  

  chrześcijański. Autor rozprawy filozoficznej „Pochwała głupoty” 

                        480. rocznica śmierci 

15.VII   Zmarł Aleksander Fredro (1793-1876), polski komediopisarz, pamiętnikarz       

 epoki romantyzmu. Autor m.in. komedii „Zemsta”, czy też bajki „Paweł              

i Gaweł” 

                        140. rocznica śmierci 

21.VII   Urodził się Bruno Jasieński, właśc. Wiktor Zysman (1901-1938), poeta, 

  prozaik, dramatopisarz. Współtwórca polskiego prądu literackiego futuryzmu 

  oraz przedstawiciel socrealizmu 

                       115. rocznica urodzin          

24.VII    Zmarł Isaac Bashevis Singer (1902-1991), pisarz żydowski tworzący głównie 

w języku jidysz, dziennikarz. Autor powieści  „Sztukmistrz z Lublina” 

                        25. rocznica śmierci 

26.VII  Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie (do 31.VII) 

26.VII   Urodził się George Bernard Shaw (1856-1950), irlandzki dramaturg i prozaik, 

 przedstawiciel dramatu realistycznego.  Autor dramatu „Cezar i Kleopatra” 

                        160. rocznica urodzin 

27.VII   Zmarł Michał Lermontow (1814-1841), rosyjski pisarz, prozaik, dramaturg 

  romantyczny. Autor powieści „Bohater naszych czasów” 

                        175. rocznica śmierci 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennikarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82uchowisko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Baltazar_G%C4%85bka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Baltazar_G%C4%85bka
http://pl.wikipedia.org/wiki/1904
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pisarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powie%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/W_poszukiwaniu_straconego_czasu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niderlandy_%28region_historyczny%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_renesansu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pedagogika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Humanizm_renesansowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pisarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komedia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pami%C4%99tnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Romantyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pisarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jidysz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dramat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proza
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dramat_realistyczny&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
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27.VII   Urodził się Jerzy Giedroyć (1906-2000), polski wydawca, publicysta, polityk     

i działacz emigracyjny, epistolograf 

                        110. rocznica urodzin 

 

Sierpień 

 

1.VIII  Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego 

1.VIII   Zmarł Jan Kasprowicz (1860-1926), polski poeta, dramaturg, krytyk literacki 

i tłumacz. Przedstawiciel Młodej Polski, autor m.in. naturalistycznych sonetów 

 z tomiku pt. „Z chałupy” 

                        90. rocznica śmierci 

2.VIII   Zmarł Józef Bieniasz (1892-1961), polski prozaik, autor sztuk scenicznych        

i baśni dla dzieci oraz powieści przyrodniczo-przygodowych dla młodzieży. 

 Napisał m.in. serię powieści o osieroconym niedźwiedziu Turulu 

                       55. rocznica śmierci 

5.VIII   Urodził się Roman Bratny (1921-), polski prozaik, poeta, publicysta i 

scenarzysta filmowy. Autor m.in. powieści o młodych w czasach wojny 

„Kolumbowie Rocznik 20” 

                        95. rocznica urodzin 

8.VIII   Urodził się Stefan Wyszyński (1901-1981), prymas Polski, zwany Prymasem 

  Tysiąclecia, sługa Boży Kościoła katolickiego. Pośmiertnie odznaczony  

  Orderem Orła Białego. Autor cennego dokumentu trzyletniego okresu  

  odosobnienia Prymasa pt. „Zapiski więzienne” 

                        115. rocznica urodzin 

8.VIII   Zmarł Julian Stryjkowski (1905-1996), polski prozaik, autor opowiadań, 

  dramaturg i dziennikarz. Autor powieści o polskich Żydach pt. „Austeria” 

                        20. rocznica śmierci 

10.VIII   Zmarł Tadeusz Nowak (1930-1991), polski poeta, prozaik, tłumacz.  Jego 

  technikę twórczą nazwano „biblijnym alegoryzmem”. Autor m.in. powieści  

                        w stylu baśni ludowej „A jak królem, a jak katem będziesz” 

                        25. rocznica śmierci 

12.VIII  Międzynarodowy Dzień Młodzieży 

14.VIII  Zmarł Bertolt Brecht (1898-1956), niemiecki pisarz, dramaturg, teoretyk 

teatru,  inscenizator, poeta, reżyser. Autor m.in. sztuki teatralnej pt. „Opera za 

trzy grosze” 

                        60. rocznica śmierci 

14.VIII            Urodził się René Goscinny (1926-1977), scenarzysta i pisarz, jeden z  

  najbardziej znanych twórców komiksu. Autor m.in. komiksów o Asteriksie 

                        i cyklu książek o Mikołajku. 

                        90. rocznica urodzin 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wydawca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Epistolografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_polska_-_M%C5%82oda_Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dramat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyka_literacka
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82oda_Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Publicystyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scenarzysta
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82uga_Bo%C5%BCy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Or%C5%82a_Bia%C5%82ego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dramat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scenarzysta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komiks
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14.VIII Urodziła się Julia Hartwig (1921-), polska poetka, eseistka i tłumaczka. 

Autorka m.in.  bajki napisanej wspólnie z A. Międzyrzeckim „Tomcio Paluch” 

                        95. rocznica urodzin 

14.VIII Zmarł w KL Auschwitz Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), właśc. 

Rajmund Kolbe (ur. 1894), polski zakonnik  franciszkański, męczennik, 

misjonarz i święty Kościoła katolickiego. Wybrał śmierć głodową w zamian za 

skazanego współwięźnia Franciszka Gajowniczka 

                        75. rocznica śmierci 

15.VIII  Święto Wojska Polskiego 

15.VIII Urodził się Walter Scott (1771-1832), szkocki powieściopisarz, poeta. Autor 

  powieści historycznych, m.in. „Rob Roy” 

                        245. rocznica urodzin 

25.VIII Urodził się Gustaw Morcinek (1891-1963), polski pisarz związany ze  

  Śląskiem, publicysta, polityk. Autor m.in. 2-tomowej powieści o górnikach 

  „Wyrąbany chodnik” 

                         125. rocznica urodzin 

27.VIII Urodziła się Babbis Friis-Baastad (1921-1970), norweska pisarka literatury 

  dziecięcej. Autorka m.in. „Nie zabierajcie misia” 

                        95. rocznica urodzin 

30.VIII           Zmarł Oliver Sacks (1933-2015), brytyjski neurolog zamieszkały w Stanach 

Zjednoczonych, autor wielu książek popularnonaukowych, profesor neurologii 

na Uniwersytecie Columbia 

                        1. rocznica śmierci 

31.VIII Dzień Solidarności i Wolności 

31.VIII            Urodził się Charles Pierre Baudelaire (1821-1867), francuski poeta i krytyk, 

  zaliczany do grona tzw. „poetów przeklętych”, autor obrazoburczych  

  „Kwiatów zła” 

                        195. rocznica urodzin 

 

Wrzesień 

 

2.IX                Zmarł Stanisław Grochowiak (1934-1976), polski poeta, dramatopisarz, 

  publicysta. Był poetą reprezentującym w literaturze nurt turpistyczny (od łac. 

  turpis – brzydki) 

                        40. rocznica śmierci 

3.IX      Zmarła Janina Porazińska (1888-1971), poetka polska, prozaik, tłumaczka. 

  Autorka popularnych książek dla dzieci, m.in. baśni „Szewczyk Dratewka” 

                        45. rocznica śmierci 

6.IX      Urodziła się Maria Krüger (1904-1999), polska pisarka literatury dziecięcej 

  oraz dziennikarka. Autorka m.in. powieści dla dzieci „Witaj Karolciu” 

https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%99czennik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Misjonarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Gajowniczek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_angielska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_francuska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyka_literacka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poeci_wykl%C4%99ci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turpizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_dla_dzieci_i_m%C5%82odzie%C5%BCy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennikarz
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                        105. rocznica urodzin 

10.IX    Zmarł Franciszek Zabłocki (1752-1821), polski komediopisarz, poeta,  

  publicysta, tłumacz. Autor m. in. komedii „Fircyk w zalotach” 

                        195. rocznica śmierci 

12.IX    Urodził się Stanisław Lem (1921-2006), polski pisarz, filozof i futurolog. 

  Twórca fantastyki naukowej, m.in. dzieł: „Bajki robotów”, „Solaris” 

                         95. rocznica urodzin 

13.IX    Zmarł Dante Alighieri (1265-1321), włoski poeta i filozof. Autor poematu  

o zaświatach „Boska komedia” 

                        695. rocznica śmierci 

14.IX    Zmarł James Fenimore Cooper (1789-1851), pisarz amerykański. Autor 

  powieści przygodowo-awanturniczych z Indianami, m.in. „Ostatni  

  Mohikanin” 

                        165. rocznica śmierci 

15.IX    Urodziła się Agata Christie (1890-1976), angielska autorka powieści  

  kryminalnych i obyczajowych. Twórczyni m.in. „Bożego Narodzenia  

  Herculesa Poirot” 

                        125. rocznica urodzin 

19 IX               Zmarła Jacqueline Jill „Jackie” Collins (1937-2015), brytyjska pisarka, 

głownie powieści sensacyjno-obyczajowych 

                        1. rocznica śmierci 

20.IX    Urodził się Julian Kornhauser (1946-), polski poeta, prozaik, krytyk literacki, 

eseista, autor książek dla dzieci, tłumacz. Współtwórca grupy literackiej 

„Teraz”. Autor „Tyle rzeczy niezwykłych. Wiersze dla Agatki” 

                        70. rocznica urodzin 

24.IX    Urodził się Francis Scott Fitzgerald (1896-1940), amerykański pisarz,  

  scenarzysta filmowy. Autor powieści „Wielki Gatsby” 

                        120. rocznica urodzin 

24.IX    Urodził się Cyprian Kamil Norwid (1821-1883), polski romantyczny poeta, 

  prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof. Autor m.in. 

  poematu „Promethidion”, czy wiersza „Bema pamięci żałobny rapsod” 

                        195. rocznica urodzin 

27.IX    Zmarł Stefan Kisielewski (1911-1991), polski prozaik, publicysta, 

kompozytor, krytyk muzyczny. Autor „Dzienników” z lat 1968-1980 

                        25. rocznica śmierci 

28.IX    Zmarła Ewa Szelburg-Zarembina (1899-1986), pisarka, poetka, dramaturg, 

  eseistka. Autorka literatury dziecięcej, np. „Idzie niebo ciemną nocą” 

                        30. rocznica śmierci 

30.IX  Dzień Chłopaka 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komedia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Futurologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fantastyka_naukowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82osi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_%C5%9Bredniowieczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powie%C5%9B%C4%87_przygodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powie%C5%9B%C4%87_kryminalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powie%C5%9B%C4%87_kryminalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powie%C5%9B%C4%87_spo%C5%82eczno-obyczajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_%E2%80%9ETeraz%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_%E2%80%9ETeraz%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dramat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Esej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BAba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Publicystyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompozytor
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Październik 

 

4.X       Urodził się Franciszek Karpiński (1741-1825), polski poeta oświecenia, 

  pamiętnikarz, dramatopisarz, tłumacz, publicysta, przedstawiciel nurtu  

  sentymentalnego w polskiej liryce. Autor sielanki „Laura i Filon”, czy kolędy 

  „Bóg się rodzi” 

                        275. rocznica urodzin 

5 X                 Zmarł Henning Mankell (1948-2015), szwedzki pisarz, dziennikarz, reżyser    

i autor sztuk teatralnych. W 2009 roku otrzymał Europejską Nagrodę 

Literatury Kryminalnej „Rippel Award” 

                        1. rocznica śmierci 

14. X  Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej) 

9.X       Urodził się Tadeusz Różewicz (1921-2014), polski poeta, dramatopisarz, 

  prozaik i autor scenariuszy filmowych. Autor m.in. dramatu groteskowego 

  „Kartoteka” 

                        95. rocznica urodzin 

9.X       Urodziła się Agnieszka Osiecka (1936-1997), polska poetka, pisarka, reżyser 

  teatralny i telewizyjny, dziennikarka. Autorka wielu tekstów piosenek, m.in. 

  „Małgośka”, „Niech żyje bal”, „Zielono mi” 

                        80. rocznica urodzin 

20.X                Urodził się Józef Albin Herbaczewski (1876-1944), poeta, dramaturg, krytyk 

  literacki, publicysta i tłumacz. Pisał głównie w j. litewskim, pochodził 

                        z Suwalszczyzny 

                        140. rocznica urodzin 

25.X     Urodził się Pablo Ruiz Picasso (1881-1973), hiszpański malarz, rzeźbiarz, 

  grafik i ceramik. Jeden z najwybitniejszych artystów XX wieku, twórca  

  kubizmu 

                        135. rocznica urodzin 

27.X     Urodził się Kazimierz Brandys (1916-2000), polski powieściopisarz, eseista, 

  publicysta. Autor m.in. powieści „Matka Królów” 

                        100. rocznica urodzin 

30.X      Urodziła się Helena Boguszewska (1886-1978), polska pisarka, autorka m.in. 

  powieści psychologicznej „Całe życie Sabiny” 

                        130. rocznica urodzin 

31.X      Edmondo De Amicis (1846-1908), włoski pisarz i dziennikarz, reportażysta. 

  Autor powieści dla młodzieży „Serce” 

                        170. rocznica śmierci 

https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwiecenie_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sentymentalizm_w_literaturze_polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sentymentalizm_w_literaturze_polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BCyser
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennikarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/1908
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serce_%28powie%C5%9B%C4%87%29
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Listopad 

 

2.XI      Zmarł Artur Międzyrzecki (1922-1996), polski poeta, tłumacz, autor słów 

  piosenek. Współautor z Julią Hartwig „Tomcio Palucha” 

                        20. rocznica śmierci 

3.XI      Zmarła Janina Porazińska (1888-1971), polska poetka, prozaik, tłumaczka. 

  Autorka literatury dla dzieci i młodzieży w tym baśni „Szewczyk Dratewka” 

                        45. rocznica śmierci 

4.XI      Urodził się Seweryn Goszczyński (1801-1876), poeta, publicysta. Autor  

  poematu czarnego romantyzmu „Zamek Kaniowski” 

                        215. rocznica urodzin 

4.XI      Zmarł Artur Franciszek Michał Oppman, ps. „Or-Ot” (1867-1931), poeta 

  polski okresu Młodej Polski. Autor legend warszawskich, m.in. „Bazyliszka”, 

  „Złotej kaczki” 

                        85. rocznica śmierci 

6.XI      Zmarł Václav Čtvrtek, właśc. Václav Cafourek (1911-1976), czeski pisarz, 

autor dobranocek i książek dla dzieci. Autor bajek o rozbójniku Rumcajsie 

                        40. rocznica śmierci 

10.XI    Zmarł Jean Nicolas Arthur Rimbaud (1854-1891), francuski poeta zaliczany 

do grona tzw. „poetów przeklętych”. Autor m.in. „Statka pijanego” 

                        125. rocznica śmierci 

11.XI   Narodowe Święto Niepodległości Polski 

15.XI    Zmarł Henryk Sienkiewicz, ps. Litwos (1846-1916), polski nowelista, 

powieściopisarz i publicysta; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury        

w 1905. Autor m. in. „Krzyżaków”, „Trylogii”, „Quo vadis” 

                        100. rocznica śmierci 

22.XI    Zmarł Jack London, właśc. John Griffith Chaney (1876-1916), pisarz  

  amerykański. Autor powieści dla dzieci i młodzieży, np. „Białego kła” 

                        100. rocznica śmierci 

24.XI              Urodził się Carlo Collodi, właśc. Carlo Lorenzini (1826-1890), włoski pisarz  

                        i dziennikarz. Twórca powieści „Pinokio” 

                        190. rocznica urodzin 

24.XI    Urodziła się Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (1891-1945), poetka,  

  prozatorka, dramatopisarka polska. Autorka m.in. „Intro” – tekstu utworu Ich 

  Troje „Prawo" 

                        125. rocznica urodzin 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Liryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82umacz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudonim
https://pl.wikipedia.org/wiki/1867
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82oda_Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/1911
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/1854
https://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_francuska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowela
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powie%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Publicystyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Nobla_w_dziedzinie_literatury
https://pl.wikipedia.org/wiki/1905_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/1890
https://pl.wikipedia.org/wiki/Intro_%28album%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ich_Troje
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ich_Troje
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28.XI    Urodził się Andrzej Strug (właśc. Tadeusz Gałecki; 1871-1937), pisarz            

i publicysta polski. Autor m.in. powieści pt. „Dzieje jednego pocisku” 

                        145. rocznica urodzin 

30.XI  Andrzejki 

30.XI    Urodził się Paul-Ambroise Valéry (1871-1945), francuski poeta, eseista i 

  prozaik. Autor m.in. dramatu „Mój Faust” 

                        145. rocznica urodzin 

 

Grudzień 

 

1.XII  Dzień Ochrony Praw Dziecka, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 

5.XII               Zmarł Cezary Leżeński (1930-2006), polski pisarz i publicysta. Autor    

utworów dla dzieci i młodzieży, m.in. książki przygodowej pt. „Bartek, 

Tatarzy i motorynka” 

                        10. rocznica śmierci 

6.XII  Mikołajki 

10.XII             Zmarł Alfred Nobel (1833-1896), przemysłowiec i naukowiec szwedzki, 

  wynalazca dynamitu, fundator Nagrody Nobla 

                        120. rocznica śmierci 

10.XII   Urodziła się Nelly Sachs (1891-1970), niemiecka poetka i dramatopisarka 

  pochodzenia żydowskiego. Autorka zbioru wierszy „Rozżarzone zagadki” 

                        125. rocznica urodzin 

12.XII   Urodził się Gustave Flaubert (1821-1880), powieściopisarz francuski.  

  Przedstawiciel naturalizmu, autor m.in. smutnych dziejów bohaterki „Pani 

  Bovary” 

                        195. rocznica urodzin 

16.XII   Zmarł Ryszard Liskowacki (1932-2006), polski pisarz, dramaturg, poeta, 

  publicysta. Autor cyklów powieściowych dla młodzieży pt. „My z  

  Marymontu”, czy „Związek Sprawiedliwych” 

                        10. rocznica śmierci 

17.XII   Zmarła Gabriela Zapolska, właśc. Maria Gabriela Janowska (1857-1921), 

  polska aktorka, dramatopisarka, powieściopisarka i publicystka.   

  Przedstawicielka naturalizmu, autorka m.in. tragifarsy pt. „Moralność Pani 

  Dulskiej” wykpiwającej obłudę ówczesnego mieszczaństwa 

                        95. rocznica śmierci 

17.XII             Urodziła się Krystyna Boglar (1931-), polska poetka, pisarka. Autorka 

utworów dla dzieci, m.in. „Mgły nad Doliną Wiatrów” 

                        85. rocznica urodzin 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wynalazek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dynamit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Nobla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dramaturg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Publicysta
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24.XII             Urodziła się Maria Janion (1926-), polska historyk literatury, eseistka, 

tłumacz. Prowadziła m.in. badania nad twórczością romantycznych wieszczów, 

czego owocem były opracowania: „Wobec zła”, „Kobieta i duch inności” 

                        90. rocznica urodzin 

31. XII  Urodził się Kajetan Koźmian (1771-1856), polski poeta, krytyk literacki, 

  pamiętnikarz, tłumacz i publicysta.  Autor m.in. „Pamiętnika obejmującego 

  wspomnienia od roku 1780 do roku 1815” 

                        245. rocznica urodzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tnn.pl/tekst.php?idt=637
http://tnn.pl/tekst.php?idt=637
http://tnn.pl/tekst.php?idt=637
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Rocznice regionalne 

 

STYCZEŃ 

o 5 I 1881 – ur. Zygmunt Nowicki, urodzony w Krasnopolu, współzałożyciel 

Polskiego Związku Ludowego, pedagog 

      135. rocznica urodzin 

o  5 I 1881 – zm. Antoni Kolankowski, urodzony w Suwałkach, poeta i tłumacz, 

autor słów do pieśni solowych St. Moniuszki 

      135. rocznica śmierci 

○   10 I 2015 – ur.  Henryk Józef Kulczycki, lekarz i społecznik, wieloletni       

dyrektor miejscowego szpitala. Był ordynatorem oddziału chirurgii w 

suwalskim szpitalu, kierował Zarządem Powiatowym Polskiego Czerwonego 

Krzyża, organizował ruch honorowego krwiodawstwa i kierował Klubem 

Honorowych Dawców Krwi. Przeprowadził pierwszą w Suwałkach transfuzję 

krwi 

1. rocznica śmierci 

o 13 I 1811 – ur. Leonard Niedźwiedzki, kronikarz wielkiej emigracji, pisał 

korespondencje o życiu emigrantów do „Rocznika Emigracji Polskiej” 

      205. rocznica urodzin 

                ○   14 I 2015 - zm. Jerzy Wawruk, wieloletni szef WPS „Kolbet”, współzałożyciel    

NOT, Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej, społecznik wyróżniony tytułem 

"Zasłużony dla Miasta Suwałk” 

1. rocznica śmierci  

75. rocznica urodzin 

o 17 I 1816 – ur. Eugeniusz Żmijewski, powieściopisarz, zesłaniec 

     200. rocznica urodzin  

 

LUTY 

o 1 II 1796 -  ur. Karol Brzostowski, twórca fundacji sztabińskiej 

      220. rocznica urodzin 

o 5 II 1996 – zm. ks. Kazimierz Hamerszmit, duszpasterz suwalski oddany 

ludziom potrzebującym 

     20. rocznica śmierci ; 12.02 - 95. rocznica urodzin 

o 16.02 1916 – ur. Julian Wierzbicki, żołnierz AK 

      100. rocznica urodzin 

o 28.02 1851 – zm. Mikołaj Błocki, biskup nominat kujawski, związany              

z diecezją augustowską czyli sejneńską 

      165. rocznica śmierci  
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MARZEC 

o 26 III 1826 – ur. Cyriak Accord, brał czynny udział w organizowaniu 

powstania w 1863r. jako naczelnik powiatu augustowskiego; pochodził              

z mieszczan woj. Augustowskiego 

     190. rocznica urodzin 

 

KWIECIEŃ 

o 3 IV – 1906 – zm. Walerian Leon Staniszewski, literat, autor „Pamiętnika 

więźnia stanu” 

      110. rocznica śmierci 

o 19 IV 1906 – ur. Teofil Noniewicz, urodzony w Suwałkach, lekarz, społecznik, 

założyciel suwalskiej straży ogniowej 

      110. rocznica urodzin 

                 ○   21 IV 1906 – ur. Knut Olaf Falk, szwedzki slawista i bałtysta.   

            Specjalista toponomastyki, osiągnął cenny wkład w badaniach nad nazwami 

  miejscowymi Suwalszczyzny 

                        110. rocznica urodzin 

                    ○  22.IV – ur.  Henryk Dobrzański „Hubal” (zm. 1940), żołnierz  września, 

jeden z pierwszych dowódców partyzanckich w czasie II wojny światowej. 

Walczył m. in. w Puszczy Augustowskiej 

                        120. rocznica urodzin 

 

 

MAJ 

o 1 V 1871 – ur. Kazimierz Kulwieć, przyrodnik, pedagog, krajoznawca 

      145. rocznica urodzin 

o 15 V 1866 – zm. Stanisław Kunatt, urodzony w Sejnach, konserwatywny 

liberał 

      150. rocznica śmierci 

o 25 V 1891 – ur. Zygmunt Podhorski, generał brygady, dowodził Suwalską 

Brygadą Kawalerii 

      125. rocznica urodzin 

o 26 V 1866 – zm. Aleksander Połujański, leśnik, kronikarz, autor książki 

„Wędrówki po guberni augustowskiej w celach naukowych odbyte” wydane    

w 1859r. 

      150. rocznica śmierci 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Slawistyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Partyzant
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
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CZERWIEC 

o 26 VI 1796 – ur. Jan Paweł Lelewel, artysta, zasłużony w dziele budowy 

Kanału Augustowskiego 

      220. rocznica urodzin 

 

LIPIEC 

o 3 VII 1921- ur. Anatol Batura, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Augustowskiej, autor przewodnika turystycznego „Augustów i okolice”, 

pedagog, animator kultury 

      95. rocznica urodzin 

o 23.VII – zm. Jadwiga Towarnicka (1919-1986), zasłużona bibliotekarka, 

sekretarz Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Suwalszczyzna”, długoletni 

kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Suwałkach 

    30. rocznica śmierci 

 

SIERPIEŃ 

o 17 VIII 1831 – ur. Zygmunt Gutt, urodzony w powiecie sejneńskim, 

ziemianin, publicysta 

      185. rocznica urodzin 

o 31.VIII 1891 – ur. Adam Koc, urodzony w Suwałkach, współtwórca Polskiej 

Organizacji Wojskowej, współpracownik Józefa Piłsudskiego, dyrektor 

Instytutu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku 

      125. rocznica urodzin 

 

 

WRZESIEŃ 

o 1 IX 1926 – zm. Aleksander Pajewski, urodzony w Suwałkach, walczył w       

1 Pułku Ułanów Krechowieckich 

      90. rocznica śmierci 

o 18 IX 1916 – zm. Aleksander Sulkiewicz, bohater narodowy Tatarów polskich 

      100. rocznica śmierci 

o 19 IX 1876 – zm. Antoni Bukat, urodzony w powiecie augustowskim, filozof, 

historyk, inżynier 

      140. rocznica śmierci 

o 22 IX 1906 – zm. Józef Abłamowicz, działacz społeczny i patriotyczny 

      110. rocznica śmierci 
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PAŹDZIERNIK 

o 20 X 1876 – ur. Józef Albin Herbaczewski, urodzony na Suwalszczyźnie, 

tłumacz, literat piszący w języku polskim i litewskim 

      140. rocznica urodzin 

o 27 X rocznica bitwy pod Filipowem (1656r.)  

360. rocznica 

 

LISTOPAD 

o 13 XI 1806 – ur. Emilia Plater (1806-1831), bohaterka powstania 

listopadowego, zmarła w Justianowie (powiat sejneński) 

      210. rocznica urodzin 

o 21 XI – ur. Marian Lalewicz (1876-1944), urodzony w Wyłkowyszkach 

(Suwalszczyzna), architekt 

      140. rocznica urodzin 

o 29 XI – ur. Karol Brzozowski (1821-1904), poeta, działacz 

niepodległościowy, kształcił się w Sejnach i Suwałkach 

      195. rocznica urodzin 

 

GRUDZIEŃ 

o 1 XII 1951 – zm. Jerzy Lalewicz, pianista, kompozytor, pedagog 

      65. rocznica śmierci 

o 29 XII 1791 – ur. Jerzy Grzegorz Arnold, budowniczy Kanału 

Augustowskiego 

      225. rocznica urodzin 

o Urodził się  Stanisław Nowalski (1836-1909), urodzony we wsi Krasne pod 

Krasnopolem k. Sejn, kameduła, historyk, interesował się przeszłością 

Suwalszczyzny, wydał niewielką broszurę „Monografia miasta Suwałk” 

180. rocznica urodzin 
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72 rocznica wyzwolenia: 

25.07.1944    Lipsk 

30.07.1944    Giby 

31.07.1944    Sztabin 

31.07.1944    Sejny 

2.08.1944      Puńsk 

4.08.1944      Szypliszki 

4.08.1944      Krasnopol 

21-23.10.1944 Przerośl 

23.10.1944     Filipów 

23.10.1944     Suwałki 

23.10.1944     Wiżajny 

23.10.1944     Rutka-Tartak 

24.10.1944     Augustów 

24.10.1944     Jeleniewo 

24.10.1944     Nowinka 

24.10.1944     Płaska 

24.10.1944     Raczki 

 


