KALENDARIUM ROCZNIC W 2022 ROKU
Rok 2022 ogłoszono:
Rokiem Marii Konopnickiej,
Rokiem Wandy Grzegorzewskiej,
Rokiem Wandy Rutkiewicz,
Rokiem Józefa Wybickiego.
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1892 roku urodził się JOHN RONALD REUEL TOLKIEN, angielski pisarz, autor powieści
fantasy; (Hobbit; Władca pierścieni; Silmarillion; Rudy Dżil i jego pies).
130. rocznica urodzin
(zm. 2.09.1973)
1962 roku urodził się HARLAN COBEN, amerykański pisarz, autor powieści kryminalnych.
60. rocznica urodzin
1932 roku urodził się UMBERTO ECO, włoski pisarz, felietonista, semiotyk, prof.
uniwersytecki; (Dzieło otwarte; Pejzaż semiotyczny; Imię róży; Wahadło Foucaulta; Wyspa
dnia poprzedniego; Baudolino; felietony Zapiski na pudełku od zapałek).
90. rocznica urodzin
(zm. 19.02.2016)
1892 roku urodził się MELCHIOR WAŃKOWICZ, polski publicysta i prozaik, żołnierz I wojny
światowej, założyciel i współwłaściciel Towarzystwa Wydawniczego „Rój”, korespondent
wojenny Armii Polskiej na Wschodzie; w l. 1939-1958 na emigracji; (Na tropach Smętka;
Szczenięce lata; Hubalczycy; Westerplatte; Bitwa o Monte Cassino; Ziele na kraterze; Anoda
i katoda).
130. rocznica urodzin
(zm. 10.09.1974)
DZIEŃ WEGETARIAN i DZIEŃ SPRZĄTANIA BIURKA
1941 roku zmarł JAMES JOYCE, irlandzki pisarz tworzący w języku angielskim; (Ulisses;
Dublińczycy; Portret artysty z czasu młodości; Finneganów tren).
80. rocznica śmierci
140. rocznica urodzin
(ur. 2.02.1882)
1622 roku urodził się MOLIER, właśc. Jean Baptiste Poquelin, najwybitniejszy komediopisarz
francuski, aktor i dyrektor teatru; (Świętoszek; Skąpiec; Mieszczanin szlachcicem).
400. rocznica urodzin
(zm. 17.02.1673)
1987 roku urodził się REMIGIUSZ MRÓZ, polski prawnik i pisarz, autor powieści.
35. rocznica urodzin
1882 roku urodził się ALAN ALEXANDER MILNE, pisarz, poeta i dramaturg angielski, autor
niezwykle popularnych i pełnych wdzięku książeczek dla dzieci (Kubuś Puchatek; Chatka
Puchatka; Wiersze dla Krzysia).
140. rocznica urodzin
(zm. 3.01.1956)
DZIEŃ BABCI.
DZIEŃ DZIADKA.
2007 roku zmarł RYSZARD KAPUŚCIŃSKI, reportażysta, pisarz, publicysta (Wojna futbolowa;
Cesarz; Szachinszach; Heban; Podróże z Herodotem).
15. rocznica śmierci
90. rocznica urodzin
(ur. 4.03.1932)
1832 roku urodził się LEWIS CARROLL, właśc. Charles Lutwidge Dodgson, prozaik,
matematyk i poeta angielski, autor jednego z najbardziej znanych utworów światowej
literatury dziecięcej Alicja w Krainie Czarów.
190. rocznica urodzin
(zm. 14.01.1898)
1881 roku zmarł FIODOR DOSTOJEWSKI, rosyjski pisarz i myśliciel, jeden z najwybitniejszych
powieściopisarzy literatury rosyjskiej i światowej.
140. rocznica śmierci
(ur. 30.10.1821)
2002 roku zmarła ASTRID LINDGREN, autorka powieści dla dzieci i młodzieży;
(Fizia Pończoszanka; Emil ze Smalandii; Mio, mój Mio; Dzieci z Bullerbyn; Bracia Lwie serce;
Karlson z Dachu). W 2002 r. w Szwecji ustanowiono Nagrodę Literacką
im. Astrid Lindgren za twórczość dla dzieci i młodzieży.
20. rocznica śmierci
115. rocznica urodzin
(ur. 14.11.1907)
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1962 roku urodziła się OLGA TOKARCZUK, pisarka, eseistka, autorka scenariuszy, poetka,
psycholog, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018.
60. rocznica urodzin
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PUZZLI.
1972 roku urodził się MICHAŁ RUSINEK, literaturoznawca, tłumacz, pisarz, autor słuchowisk
radiowych, tekstów piosenek i książek dla dzieci.
50. rocznica urodzin
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2012 roku zmarła WISŁAWA SZYMBORSKA, właśc. Maria Wisława Anna Szymborska, polska
poetka, eseistka, krytyczka literacka, tłumaczka, felietonistka, laureatka Narody Nobla
w 1996 roku; (Wołanie do Yeti; Dwukropek).
10. rocznica śmierci
(ur. 2.07.1923)
1987 roku zmarł ALISTAIR MACLEAN, pisarz szkocki, autor wielu popularnych powieści
o tematyce sensacyjnej, kryminalnej i wojennej.
35. rocznica śmierci
100. rocznica urodzin
(ur. 21.04.1922)
1812 roku urodził się CHARLES DICKENS, wybitny angielski pisarz, którego powieści opisujące
życie Londynu, pisane dla dorosłego czytelnika, stały się lekturą dzieci i młodzieży; (Opowieść
wigilijna; Oliver Twist; Dawid Copperfield).
210. rocznica urodzin
(zm. 9.06.1870)
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU, obchodzony z inicjatywy Komisji Europejskiej
od 2004 roku.
1922 roku urodził się TADEUSZ GAJCY, polski poeta, prozaik, dramatopisarz i krytyk literacki;
(poezje: Widma; Grom powszedni; dramat Homer i Orchidea; powieść Trzy śmierci).
100. rocznica urodzin
(zm. 16.08.1944)
1962 roku zmarł WŁADYSŁAW BRONIEWSKI; poeta, przedstawiciel polskiej liryki
rewolucyjnej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej.
60. rocznica śmierci
125. rocznica urodzin
(ur. 17.12.1897)
1837 roku zmarł ALEKSANDER PUSZKIN; rosyjski poeta, prozaik i dramatopisarz; (poematy:
Eugeniusz Oniegin; Rusłan i Ludmiła; Fontanna Bachczysaraju; Cyganie; Jeździec miedziany;
dramat Borys Godunow; powieść Murzyn Piotra Wielkiego; wiersze: Prorok; Poeta i czerń;
Dźwignąłem pomnik swój...; cykl bajek: Bajka o carze Sałtanie...; Bajka o rybaku i rybce;
nowele Opowieści świętej pamięci Iwana Piotrowicza Biełkina).
185. rocznica śmierci
(ur. 6.06.1799)
1912 roku urodziła się ANDRE NORTON, właśc. Alice Mary Norton, pisarka amerykańska,
przedstawicielka literatury fantasy i science fiction, autorka chętnie czytanych przez
młodzież powieści; (Sargassowa planeta; Twierdza na moczarach; Zwierciadło Merlina; seria
Świat Czarownic).
110. rocznica urodzin
(zm. 17.03.2005)
ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA, święto obchodzone w Polsce od 2006 roku.
1922 roku urodził się WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI, polski historyk, publicysta i polityk,
więzień obozu w Auschwitz, współzałożyciel Rady Pomocy Żydom „Żegota”, uczestnik
powstania warszawskiego, minister spraw zagranicznych (III-XII 1995 i VI 2000 - X 2001),
badacz dziejów AK i prasy konspiracyjnej; (Ten jest z ojczyzny mojej : Polacy z pomocą Żydom
1939-1945; Palmiry; Polskie Państwo Podziemne; Dni walczącej stolicy : kronika Powstania
Warszawskiego; Warto być przyzwoitym; Na drodze do niepodległości).
100. rocznica urodzin
(zm. 24.04.2015)
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO, święto ustanowione przez UNESCO
17 listopada 1999 r.
1842 roku urodził się KAROL MAY, powieściopisarz niemiecki, autor licznych powieści
podróżniczych i awanturniczo-przygodowych; (Winnetou, Skarb w Srebrnym Jeziorze, Old
Surehand).
180. rocznica urodzin
110. rocznica śmierci
(zm. 30.03.1912)
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1802 roku urodził się WIKTOR HUGO, francuski poeta, prozaik, dramaturg, członek Akademii
Francuskiej; (Katedra Marii Panny w Paryżu; Nędznicy; Lukrecja Borgia).
220. rocznica urodzin
(zm. 22.05.1885)
1892 roku urodził się JULIAN EJSMOND, poeta i bajkopisarz, prozaik,
tłumacz, autor nastrojowych wierszy, pełnych humoru bajek i rymowanych powiastek dla
dzieci; (Baśń o ziemnych ludkach; Opowieść o Janku Kominiarczyku i dymiącym piecu Króla
Stasia; Dziecięcy światek; Mali myśliwi; W puszczy: żywoty drzew).
130. rocznica urodzin
(zm. 29.06.1930)
1927 roku - „MAZUREK DĄBROWSKIEGO” został oficjalnie polskim hymnem narodowym.
95. rocznica
DZIEŃ DINOZAURA.
1982 roku zmarła MARIA KOWNACKA, prozaik, poetka, jedna z najwybitniejszych postaci
polskiej literatury dziecięcej XX w., autorka sztuk scenicznych oraz książek dla dzieci
i młodzieży, bibliotekarka; (Kukuryku na ręczniku; Plastusiowy pamiętnik; Kajtkowe
przygody; Dzieci z Leszczynowej Górki; Rogaś z Doliny Roztoki).
40. rocznica śmierci
(ur. 11.09.1894)
1812 roku zmarł HUGO KOŁŁĄTAJ, działacz i pisarz polityczny, organizator oświaty
i reformator bibliotekarstwa polskiego, historyk.
210. rocznica śmierci
(ur. 1.04.1750)
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRZYTULANIA BIBLIOTEKARZA
1982 roku zmarł PHILIP K. DICK, amerykański pisarz science fiction; (Oko na niebie; Człowiek
z Wysokiego Zamku; Nasi przyjaciele z Frolix 8; Klany księżyca Alfy; Ostatni pan i władca).
40. rocznica śmierci
(ur. 16.12.1928)
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PISARZY, ustanowiony w 1984 roku przez PEN CLUB Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy, którego zadaniem jest promowanie przyjaźni oraz
intelektualnej współpracy między pisarzami z całego świata.
1922 roku urodził się PIER PAOLO PASOLINI, włoski reżyser, scenarzysta i teoretyk filmu,
pisarz; (filmy: Ewangelia według św. Mateusza; Król Edyp; Medea; Dekameron; Opowieści
kanterberyjskie; Salò, czyli 120 dni Sodomy; powieści: Ragazzi di vita; Una vita violenta;
poezje: Bluźnierstwo).
100. rocznica urodzin
(zm. 2.11.1975)
1927 roku urodził się GABRIEL GARCIA MARQUEZ, kolumbijski powieściopisarz, dziennikarz
i działacz społeczny; LAUREAT Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1982 roku; (Sto lat
samotności; Kronika zapowiedzianej śmierci; Miłość w czasach zarazy).
95. rocznica urodzin
(zm. 17.04.2014)
1892 roku urodziła się MARIA NIKLEWICZOWA, prozaik, autorka podręczników w języku
angielskim oraz utworów dla dzieci i młodzieży; (Bajarka opowiada; Hetman Kuba; Wrócimy
razem; Dlaczego woda morska jest słona).
130. rocznica urodzin
(zm. 2.07.1985)
1997 roku zmarła AGNIESZKA OSIECKA, polska poetka, prozaik, autorka tekstów piosenek,
sztuk scenicznych, a także utworów adresowanych do dzieci; (Zabiłam ptaka w locie; Listy
śpiewające; Szpetni czterdziestoletni; Biała bluzka; Na początku był negatyw; Zaszumiało
jesienią, Kolęda myszki).
25. rocznica śmierci
(ur. 9.10.1936)
1822 roku zmarł JÓZEF WYBICKI, prawnik, polityk, żołnierz, publicysta,
dramaturg i poeta, prawnik w sądzie w Skarszewach (1762-1767), poseł, inicjator
konfederacji pomorskiej w Starogardzie (1769), twórca „Mazurka Dąbrowskiego” (1797).
200. rocznica śmierci
(ur. 29.09.1747)
1932 roku urodził się JERZY HOFFMAN, reżyser i scenarzysta filmowy.
90. rocznica urodzin
1937 roku zmarł H. P. LOVECRAFT, właśc. Howard Phillips Lovecraft; amerykański pisarz,
autor powieści grozy i fantasy, prekursor fantastyki naukowej; (W górach szaleństwa; Zew
Cthulu).
85. rocznica śmierci
(ur. 20.08.1890)
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1882 roku urodził się JAN ANTONI GRABOWSKI, prozaik, pedagog, autor podręczników,
książek dla dzieci, baśni i opowiadań o zwierzętach; (Reksio i Pucek; Puc, Bursztyn i goście;
Kochany zwierzyniec).
140. rocznica urodzin
(zm. 19.07.1950)
1937 roku urodziła się JÓZEFA ELŻBIETA GÓRSKA-DZIKOWSKA, historyk sztuki, sinolog,
podróżniczka, reżyserka i operatorka filmów dokumentalnych, autorka wielu książek,
programów telewizyjnych, audycji radiowych, artykułów publicystycznych, a także wystaw
sztuki współczesnej.
85. rocznica urodzin
1887 roku zmarł JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI, polski powieściopisarz, poeta, krytyk i teoretyk
literatury, publicysta, historyk, wydawca, działacz społeczny i polityczny, autor bajeczek dla
dzieci Głupi Maciuś, Z chłopa król, Kwiat paproci. Jest autorem pierwszej polskiej powieści,
której akcja całkowicie rozgrywa się w Gdańsku, pt. Kamienica w Długim Rynku.
Najpłodniejszy autor w historii literatury polskiej; (Stara baśń; Latarnia czarnoksięska;
Hrabina Cosel; Obrazy z życia i podróży).
135. rocznica śmierci
210. rocznica urodzin
(ur. 28.07.1812)
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ INWALIDÓW I LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI, ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku.
1832 roku zmarł JOHANN WOLFGANG GOETHE, niemiecki poeta i dramaturg; (Cierpienia
młodego Wertera; Król olch; Uczeń czarnoksiężnika; Faust; Ifigienia w Taurydzie; Z mojego
życia: zmyślenie i prawda).
190. rocznica śmierci
(ur. 28.08.1749)
1957 roku urodził się JACEK KACZMARSKI, polski pieśniarz, poeta, prozaik; (Mury; Raj;
Autoportret z kanalią; Tunel).
65. rocznica urodzin
(zm. 10.04.2004)
1947 roku urodził się JAMES PATTERSON, amerykański pisarz, autor thrillerów i powieści
kryminalnych; (cykl z Aleksem Crossem; Maximum Ride; Czwarty lipca; Bikini; Negocjator).
75. rocznica urodzin
1912 roku urodził się ROMAN PISARSKI, pisarz, autor tekstów piosenek, wierszy i słuchowisk
radiowych oraz książek dla dzieci; (Patrzcie dzieci samolot leci!; Podróże małe i duże; Wakacje
w ZOO; O psie, który jeździł koleją).
110. rocznica urodzin
(zm. 10.07.1969)
ŚWIATOWY DZIEŃ CZYTANIA TOLKIENA, powstał z inicjatywy angielskiego Towarzystwa
Tolkienowskiego.
1932 roku urodził się WIESŁAW MYŚLIWSKI, pisarz, dwukrotny laureat Nagrody Literackiej
„Nike”; (Widnokrąg; Traktat o łuskaniu fasoli; Ucho Igielne).
90. rocznica urodzin
1827 roku zmarł LUDWIG VAN BEETHOVEN, niemiecki kompozytor, zaliczany do klasyków
wiedeńskich, jeden z największych twórców muzyki; (sonaty, m.in. op. 24 Wiosenna; op. 47
Kreutzerowska; cis-moll Księżycowa; c-moll Patetyczna; 9 symfonii, m.in. III Es-dur Eroica,
V c- moll, VI F-dur Pastoralna; IX d-moll z Odą do radości; uwertury koncertowe: Coriolan;
Egmont; koncerty fortepianowe; opera Fidelio; oratorium Chrystus na Górze Oliwnej).
195. rocznica śmierci
(ur. 12.1770)
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU, obchodzony od 1961.
1972 roku urodziła się ZOFIA STANECKA, pisarka, autorka bajek i opowiadań dla dzieci,
pełnych mądrości i ciepłego humoru. Największą popularność przyniosły jej książki z serii
Basia, opowiadające o małej dziewczynce, która próbuje zrozumieć otaczający świat
i poradzić sobie w trudnych sytuacjach.
50. rocznica urodzin
1937 roku zmarł KAROL SZYMANOWSKI, polski kompozytor, pianista, pedagog
i pisarz; (Król Roger; Harnasie; Pieśni kurpiowskie; Pisma muzyczne; Pisma literackie).
85. rocznica śmierci
140. rocznica urodzin
(ur. 3.10.1882)
1857 roku urodziła się GABRIELA ZAPOLSKA, polska dramatopisarka, nowelistka,
powieściopisarka, aktorka; (Ich czworo; Żabusia; Córka Tuśki; Moralność pani Dulskiej).
165. rocznica urodzin
(zm. 17.12.1921)
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1732 roku urodził się JÓZEF HAYDN, austriacki kompozytor; (ponad 100 symfonii, m.in. tzw.
londyńskie; oratoria: Stworzenie świata; Pory roku; hymn monarchii austro-węgierskiej Gott
erhalte den Kaiser; koncerty; 13 oper:m.in. Aptekarz; Il mondo della luna; opracowania
ponad 500 pieśni walijskich, szkockich i irlandzkich; msze i inne utwory religijne).
280. rocznica urodzin
(zm. 31.05.1809)
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PTAKÓW - obchodzony od 1906.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI, obchodzony od 1967 roku w rocznicę
urodzin Hansa Christiana Andersena (1805). Ma na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci
oraz wspieranie czytania przez najmłodszych.
1932 roku urodziła się JOANNA CHMIELEWSKA, właśc. Irena Kühn, autorka powieści
sensacyjnych, kryminalnych, komedii obyczajowych, a także książek dla dzieci i młodzieży;
(Lesio; Florencja, córka Diabła; Babski motyw; Zwyczajne życie; Większy kawałek świata;
Nawiedzony dom; Skarby; Pafnucy).
90. rocznica urodzin
1952 roku zmarł FERENC MOLNAR, właśc. F. Neumann, dramaturg, tłumacz i prozaik
węgierski, autor znanej powieści dla młodzieży Chłopcy z Placu Broni.
70. rocznica śmierci
(ur. 12.01.1878)
1932 roku urodził się JERZY GRUZA, polski reżyser telewizyjny, filmowy i teatralny,
scenarzysta; w l. 1983-91 dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego w Gdyni; (cykle
rozrywkowe: Poznajmy się; Małżeństwo doskonałe; Kariera; seriale: Wojna domowa;
Czterdziestolatek; Tygrysy Europy; filmy: Dzięcioł; Motylem jestem, czyli romans
czterdziestolatka; Alicja; musicale: Drugie wejście smoka A. Korzyńskiego; Skrzypek na dachu
J. Bocka; My Fair Lady F. Loewe; Jesus Christ Superstar A.L. Webera).
90. rocznica urodzin
(zm. 16.02.2020)
1992 roku zmarł ISAAK ASIMOV, amerykański pisarz pochodzenia rosyjskiego, biochemik,
klasyk powieści science fiction; (Fundacja; Fundacja i Imperium; Druga Fundacja).
30. rocznica śmierci
(ur. 2.01.2020)
ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA, obchodzony od 1950 roku w rocznicę powstania Światowej
Organizacji Zdrowia (1948).
DZIEŃ PAMIĘCI O HOLOKAUŚCIE.
1957 roku urodził się GRZEGORZ GORTAT, anglista, tłumacz, pisarz, autor m.in.: powieści
fantasy oraz książek adresowanych do dzieci i młodzieży (Do pierwszej krwi, Szczury i wilki;
Ewelina i Czarny Ptak; Muszkatowie, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego; Nie budź
mnie jeszcze; Piętnaście kroków; Moje cudowne dzieciństwo Aleppo).
65. rocznica urodzin
1757 roku urodził się WOJCIECH BOGUSŁAWSKI polski aktor, reżyser i dyrektor teatru,
dramatopisarz, twórca sceny narodowej; (Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale; Dzieje
Teatru Narodowego).
265. rocznica urodzin
(zm. 23.07.1829)
1992 roku zmarł ALFRED SZKLARSKI, polski prozaik, autor powieści przygodowych
i sensacyjnych; (seria przygód Tomka Wilmowskiego: m.in. Tomek wśród kangurów;
Przygody Tomka na Czarnym Lądzie; trylogia indiańska: Złoto Gór Czarnych).
30. rocznica śmierci
110. rocznica urodzin
(ur. 21.01.1912)
DZIEŃ RADIA.
ŚWIATOWY DZIEŃ CZEKOLADY.
ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR KATYNIA, uchwalony 14 listopada 2007 roku przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej – oficerom
Wojska Polskiego.
1942 roku urodziła się DANUTA WAWIŁOW, poetka, prozaik, tłumaczka, autorka utworów
dla dzieci; (zbiory wierszy Rupaki i Strasznie ważna rzecz, opowiadanie Czupiradło, wiele
słuchowisk radiowych i baśni – wspólnie z mężem, Olegiem Usenko).
80. rocznica urodzin
(zm. 29.05.1999)

14 kwietnia

16 kwietnia

18 kwietnia
19 kwietnia
20 kwietnia

21 kwietnia

21 kwietnia

22 kwietnia
23 kwietnia

24 kwietnia

27 kwietnia

29 kwietnia

1917 roku zmarł LUDWIK ŁAZARZ ZAMENHOF, właśc. Eliezer Lewi Samenhof, twórca
sztucznego międzynarodowego języka esperanto, lekarz.
105. rocznica śmierci
(ur. 15.12.1859)
1972 roku zmarł YASUNARI KAWABATA, japoński pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla
(1968); (Głos góry; Tysiąc żurawi).
50. rocznica śmierci
(ur. 1899)
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW.
1882 roku zmarł KAROL DARWIN, angielski biolog, twórca teorii ewolucji.
140. rocznica śmierci
(ur. 12.02.1809)
1807 roku urodził się WINCENTY POL, poeta, uczestnik powstania listopadowego,
styczniowego i Wiosny Ludów; współpracował z gen. Józefem Bemem w organizowaniu
wychodźstwa; prof. geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. (Pieśni Janusza; Historia
szewca Jana Kilińskiego...; Pieśń o ziemi naszej; Obrazy z życia i podróży; Wypadki JPana
Benedykta Winnickiego w podróży.., Pamiętniki JPana Winnickiego: Senatorska zgoda;
Sejmik jenerał województwa ruskiego odprawiony 1766 r. w Sądowej Wiszni; Wit Stwosz; Rok
myśliwca; Pamiętniki).
215. rocznica urodzin
(zm. 2.12.1872)
1917 roku urodziła się MIRA JAWORCZAKOWA, prozaik, współpracowniczka pism
młodzieżowych i programów radiowych, autorka książek dla dzieci i młodzieży; (Jacek,
Wacek i Pankracek, Oto jest Kasia, Po słonecznej stronie, Majka z Siwego Brzegu).
105. rocznica urodzin
(zm. 5.10.2009)
1982 roku zmarła HALINA RUDNICKA, prozaik, publicystka, pedagog, autorka podręczników
i powieści dla młodzieży o tematyce wojennej Polną ścieżką, Chłopcy ze Starówki oraz
historycznej Uczniowie Spartakusa (wpisana w 1979 roku na Listę Honorową H. Ch.
Andersena), Król Agis, Syn Heraklesa, Heros w okowach.
40. rocznica śmierci
(ur. 12.10.1909)
ŚWIĘTO ZIEMI (MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI) - obchodzone w USA od 1970, w Polsce
od 1990.
ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH, ustanowiony w 1995 roku przez UNESCO
w celu promowania czytelnictwa i edytorstwa oraz upowszechniania wiedzy na temat
ochrony własności intelektualnej i praw autorskich.
1942 roku zmarła LUCY MAUD MONTGOMERY, pisarka kanadyjska pisząca w języku
angielskim, autorka cieszącego się dużym powodzeniem cyklu powieściowego o Ani
z Zielonego Wzgórza, zaliczanego do kanonu klasyki literatury dla dziewcząt.
80. rocznica śmierci
(ur. 30.11.1874)
1962 roku urodziła się RACHEL CAINE, właśc. Roxanne Longstreet Conrad, amerykańska
pisarka powieści science fiction i fantasy, mających elementy romansu, horroru i powieści
detektywistycznej, autorka bestsellerowych serii dla starszych nastolatków Czas Wygnania
i Wampiry z Morganville.
60. rocznica urodzin
(zm. 1.11.2020)
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA.

MAJ
1 maja
2 maja

2 maja

3 maja
4 maja

MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO PRACY.
DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, święto wprowadzone na mocy ustawy
z 20 lutego 2004 roku w celu popularyzowania wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach
narodowych.
1857 roku zmarł ALFRED DE MUSSET, francuski poeta i pisarz; (cykl poetycki: Noce; komedie:
Kaprys Marianny; Nie igra się z miłością; autobiograficzna powieść: Spowiedź dziecięcia
wieku; nowele: Dzieje białego kosa; Muszka).
165. rocznica śmierci
(ur. 11.12.1810)
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA.
1972 roku urodził się GRZEGORZ KASDEPKE, dziennikarz, scenarzysta i współautor
programów telewizyjnych, autor kilkunastu książek dla dzieci i młodzieży; (Kacperiada;
Przyjaciele; Detektyw Pozytywka; Niesforny alfabet; Ostrożnie; Poradnik hodowcy aniołów;

6 maja

7 maja

8 maja
8 maja
8-15 maja

11 maja

13 maja

16 maja

18 maja
19 maja

19 maja

20 maja

22 maja

23 maja

24 maja
25 maja

26 maja

A ja nie chcę być księżniczką; 45 puknięć w głowę; Wielki powrót detektywa Pozytywki; Ale
kosmos!).
50. rocznica urodzin
1952 roku zmarła MARIA MONTESSORI, włoska lekarka, twórczyni systemu wychowania
dzieci zw. metodą Montessori.
70. rocznica śmierci
(ur. 3.08.1870)
1867 roku urodził się WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT, właśc. Stanisław Władysław
Rejment, polski powieściopisarz, nowelista, publicysta; laureat literackiej Nagrody Nobla w
1924 r.; (Chłopi; Ziemia obiecana; Komediantka; Rok 1794).
155. rocznica urodzin
(zm. 5.12.1925)
NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA, obchodzony w celu upamiętnienia zwycięstwa nad
hitlerowskimi Niemcami.
DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK, zapoczątkowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich w 1985 roku.
TYDZIEŃ BIBLIOTEK, organizowany od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
w celu zwrócenia uwagi szerokiej opinii publicznej na problematykę upowszechniania
czytelnictwa, rolę bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym oraz popularyzację
różnorodnych form pracy z czytelnikiem.
1907 roku urodziła się LUCYNA KRZEMIENIECKA, właśc. Wiera Zeidenberg, poetka, prozaik,
autorka książek dla dzieci; (Cudowne okulary; Przygody Gapcia; Z przygód krasnala
Hałabały).
115. rocznica urodzin
(zm. 22.09.1955)
1937 roku urodził się ROGER ZELAZNY, amerykański pisarz science fiction i fantasy ;
(m.in. Kroniki Amberu).
85. rocznica urodzin
(zm. 14.06.1995)
1942 roku zmarł BRONISŁAW MALINOWSKI, antropolog, podróżnik, etnolog, socjolog,
religioznawca.
80. rocznica śmierci
(ur. 7.04.1884)
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZEÓW.
1912 roku zmarł BOLESŁAW PRUS, właśc. Aleksander Głowacki, polski powieściopisarz,
nowelista, publicysta; (Antek; Katarynka; Lalka; Faraon).
110. rocznica śmierci
175. rocznica urodzin
(ur. 20.08.1847)
1957 roku urodziła się BARBARA GAWRYLUK, tłumaczka, dziennikarka radiowa prowadząca
w Radiu Kraków audycję Alfabet, poświęconą literaturze dla dzieci, autorka książek dla dzieci
i młodzieży; (Kaktus, dobry pies; W Zielonej Dolinie; Dżok, legenda o psiej wierności; Moje
Bullerbyn; Czarna, Klifka i tajemnice z dna morza; Teraz tu jest nasz dom; Mali bohaterowie).
65. rocznica urodzin
1882 roku urodziła się SIGRID UNDSET, powieściopisarka norweska; laureatka literackiej
Nagrody Nobla w 1928 r.; (Krystyna córka Lawransa; Olaf, syn Auduna; Krzak gorejący).
140. rocznica urodzin
(zm. 10.06.1949)
1927 roku urodził się SZYMON KOBYLIŃSKI, grafik, rysownik, karykaturzysta, satyryk,
scenograf, autor m.in.: cyklicznych programów dla dzieci i młodzieży, książek historycznych
Krótka o hymnie, orłach i barwach gawęda oraz ilustracji do książek Bajki robotów S. Lema,
W pustyni i w puszczy H. Sienkiewicza, serii Pan Samochodzik i... Z. Nienackiego.
95. rocznica urodzin
20. rocznica śmierci
(zm. 15.04.2002)
1842 roku urodziła się MARIA KONOPNICKA, pseud. Jan Sawa i in., poetka, nowelistka,
krytyk literacki, tłumaczka, , działaczka na rzecz praw kobiet, autorka pełnych humoru,
opartych na motywach ludowych utworów dla dzieci; (O Janku Wędrowniczku;
O krasnoludkach i o sierotce Marysi; Na jagody; Jak to ze lnem było; Co słonko widziało).
180. rocznica urodzin
(zm. 8.10.1910)
EUROPEJSKI DZIEŃ PARKÓW NARODOWYCH.
1927 roku urodził się ROBERT LUDLUM, amerykański pisarz, aktor i producent, autor
powieści sensacyjnych; (Weekend Ostermana; Tożsamość Bourne’a; Kryptonim Ambler).
95. rocznica urodzin
(zm. 12.03.2001)
DZIEŃ MATKI.

28 maja

28 maja

31 maja

31 maja

1972 roku urodził się MARCIN SZCZYGIELSKI, pisarz, dziennikarz, grafik, autor sztuk
teatralnych oraz powieści dla dzieci i młodzieży; (Omega; Za niebieskimi drzwiami; Czarny
młyn; Czarownica piętro niżej; Arka czasu; Tuczarnia motyli; Teatr Niewidzialnych Dzieci;
Królowa Wody).
50. rocznica urodzin
1912 roku urodził się PATRICK WHITE, australijski pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla
(1973); (Oko cyklonu; Wóz ognisty; Przepaska z liści).
110. rocznica urodzin
(zm. 30.09.1990)
1907 roku urodził się ÅKE ROBERT HOLMBERG, pisarz i tłumacz szwedzki, autor m.in.:
znanego cyklu książek o przygodach prywatnego detektywa Latający detektyw, Detektyw
na pustyni, Ture Sventon w Sztokholmie.
115. rocznica urodzin
(zm. 9.09.1991)
1957 roku zmarł LEOPOLD STAFF, poeta, dramatopisarz i tłumacz; (Sny o potędze; Gałąź
kwitnąca; Uśmiechy godzin; Martwa pogoda; Wiklina).
65. rocznica śmierci
(ur. 14.11.1878)

CZERWIEC

1 czerwca
1-8 czerwca

3 czerwca

4 czerwca
5 czerwca
6 czerwca

7 czerwca

8 czerwca

12 czerwca

13 czerwca

W czerwcu 1947 Ukazał się pierwszy numer „KULTURY”, pisma Instytutu Literackiego
w Rzymie (następne numery w Paryżu), zredagowany wspólnie przez Jerzego Giedroycia
i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (w opracowaniu graficznym Stanisława Gliwy). Bardzo
szybko „Kultura” stała się najważniejszym czasopismem emigracji wschodnioeuropejskiej na
Zachodzie.
75. rocznica
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA, obchodzony w Polsce od 1952 roku.
OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM, zainaugurowany 1 czerwca 2001 roku przez
Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, w celu uświadomienia społeczeństwu
ogromnego znaczenia głośnego codziennego 20-minutowego czytania dziecku dla jego
zdrowego i wszechstronnego rozwoju.
1902 roku zmarł ADOLF DYGASIŃSKI, prozaik, publicysta, pedagog, autor m.in.: książki dla
młodych czytelników Przygody młodzieńca, czyli Robinson polski oraz zbioru baśni i bajek
Cudowne bajki.
120. rocznica śmierci
(ur. 7.03.1839)
1872 roku zmarł STANISŁAW MONIUSZKO, kompozytor, twórca polskiej opery narodowej.
150. rocznica śmierci
(ur. 5.05.1819)
ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO – obchodzony od 1972 na wniosek ONZ.
1922 roku urodził się JERZY BROSZKIEWICZ, prozaik, dramaturg, eseista, publicysta, autor
powieści dla dzieci i młodzieży, m.in.: Wielka, większa i największa (wpisana w 1979 roku
na Listę Honorową im. H. Ch. Andersena), Długi deszczowy tydzień; Kluska, Kefir i Tutejszy.
100. rocznica urodzin
(zm. 4.10.1993)
1952 roku urodził się ORHAN PAMUK, turecki pisarz, laureat Nagrody Nobla z dziedziny
literatury w 2006 roku; (Śnieg; Stambuł. Wspomnienia i miasto).
70. rocznica urodzin
1947 roku urodził się EDWARD LUTCZYN, grafik, plastyk, laureat licznych nagród, autor
rysunków satyrycznych, karykatur, plakatów oraz ilustracji do książek dla dzieci, m.in.: Kurczę
blade, Moja babcia gra na trąbie, Remanent W. Chotomskiej, Daktyle D. Wawiłow.
75. rocznica urodzin
1997 roku zmarł BUŁAT OKUDŻAWA, rosyjski bard, poeta, prozaik, kompozytor ballad, pieśni
lirycznych i satyrycznych, dramaturg.
25. rocznica śmierci
(ur. 9.05.1924)
2017 roku zmarł ULF STARK, szwedzki pisarz i scenarzysta, znany głównie z twórczości dla
najmłodszych, autor książek dla dzieci, poruszających trudne i ważne tematy; (Cynamon
i Trusia; Jak tata pokazał mi wszechświat; Jak mama została Indianką; Czy umiesz gwizdać,
Joanno?).
5. rocznica śmierci
(ur. 12.07.1944)

19 czerwca

19 czerwca

21 czerwca
23 czerwca
24 czerwca

25 czerwca

26 czerwca
27 czerwca
28 czerwca

30 czerwca

1937 roku zmarł JAMES MATTHEW BARRIE, angielski pisarz, dramaturg i dziennikarz, autor
popularnej do dziś książki dla dzieci Przygody Piotrusia Pana, należącej do arcydzieł dziecięcej
literatury światowej.
85. rocznica śmierci
(ur. 9.05.1860)
1947 roku urodził się Salman Rushdie, angielski prozaik i eseista, urodzony w hinduskiej
rodzinie muzułmańskiej; za obrazę islamu i Mahometa w l. 1989-1998 obłożony fatwą;
(Grimus; Dzieci północy; Szatańskie wersety; Ostatnie westchnienie Maura; Ziemia pod jej
stopami; Furia ; Harun i morze opowieści; Wschód, Zachód).
75. rocznica urodzin
MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO MUZYKI.
DZIEŃ OJCA, obchodzony w Polsce od 1965 roku.
1982 roku urodził się JAKUB ĆWIEK; pisarz, publicysta, komik stand-upowy; (cykle Kłamca;
Chłopcy; Stróże).
40. rocznica urodzin
1822 roku zmarł ERNST THEODOR AMADEUS HOFFMANN, niemiecki pisarz, kompozytor,
malarz i rysownik, autor nowel, opowiadań, obrazków fantastycznych, powieści i baśni.
Wśród baśni dla dzieci największą popularność uzyskała Historia o dziadku do orzechów
i o królu myszy.
200. rocznica śmierci
(ur. 24.01.1776)
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII, ustanowiony przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1987 roku.
ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z CUKRZYCĄ - obchodzony od 1991.
1867 roku urodził się LUIGI PIRANDELLO, włoski powieściopisarz, nowelista i dramaturg,
laureat literackiej Nagrody Nobla w 1934 r.; (Tak jest, jak się państwu zdaje; Sześć postaci
scenicznych w poszukiwaniu autora; Pierwsza noc; Czarny szal; Koń na księżycu; Cień Macieja
Pascala).
155. rocznica urodzin
(zm. 10.12.1936)
1922 roku urodził się MIRON BIAŁOSZEWSKI, polski poeta, dramaturg i prozaik; (Pamiętnik
z powstania warszawskiego; Teatr osobny; Donosy rzeczywistości; Małe i większe prozy;
„Oho” i inne wiersze).
100. rocznica urodzin
(zm. 17.06.1983)

LIPIEC
1 lipca
2 lipca

2 lipca

4 lipca
6 lipca

6 lipca

7 lipca

ŚWIATOWY DZIEŃ PSA, święto ustanowione w 2007 roku z inicjatywy czasopisma Przyjaciel
Pies, aby zastanowić się nad podejściem człowieka do zwierząt.
1877 roku urodził się HERMANN HESSE, pseudonim: Emil Sinclair, niemiecki powieściopisarz,
poeta i eseista; laureat literackiej Nagrody Nobla w 1946 r.; (Wilk stepowy; Narcyz i Złotousty;
Gra szklanych paciorków; Moja wina).
145. rocznica urodzin
(zm. 8.08.1962)
1972 roku zmarł VLADIMIR NABOKOV, rosyjsko-amerykański prozaik, tłumacz,
literaturoznawca, entomolog; odkrył kilka nowych gatunków motyli; (Prawdziwe życie
Sebastiana Knighta; Lolita; Patrz na te arlekiny; Blady ogień; Tamte brzegi; Wykłady
o literaturze rosyjskiej; Wykłady o Don Kichocie).
50. rocznica śmierci
(ur. 22.04.1899)
1892 roku urodził się JULIAN KRZYŻANOWSKI, historyk literatury, folklorysta, edytor.
130. rocznica urodzin
(zm. 19.05.1976)
1932 roku zmarł KENNETH GRAHAME, pisarz angielski, autor opublikowanej w 1908 roku
znakomitej bajkowej opowieści dla dzieci o przygodach zwierzęcych bohaterów O czym
szumią wierzby.
90. rocznica śmierci
(ur. 8.03.1859)
1962 roku zmarł WILLIAM FAULKNER, amerykański powieściopisarz, laureat literackiej
Nagrody Nobla w 1949 roku; (Wściekłość i wrzask; Miasto; Requiem dla zakonnicy).
60. rocznica śmierci
(ur. 25.09.1897)
1992 roku zmarła SEWERYNA SZMAGLEWSKA, powieściopisarka, więźniarka obozu
Auschwitz, autorka znanych książek dla młodzieży Czarne Stopy i Nowy ślad Czarnych Stóp.
30. rocznica śmierci
(ur. 11.02.1916)

10 lipca

12 lipca

12 lipca

14 lipca
16 lipca

18 lipca

18 lipca

18 lipca

19 lipca
20 lipca
21 lipca

22 lipca

23 lipca

24 lipca

24 lipca

1957 roku zmarł SZALOM ASZ, żydowski prozaik, dramaturg i eseista piszący w języku jidysz;
(trylogia Przed potopem; powieści: Mąż z Nazaretu; Mojżesz; dramaty: Powrót; Sabataj).
65. rocznica śmierci
(ur. 1.11.1880)
2012
roku
zmarła
EWA
OSTROWSKA,
prozaik,
dziennikarka,
autorka
książek dla dzieci i młodzieży; (Przygody Gucia i króla Maciusia; Długa lekcja; Bociany zawsze
wracają do gniazd; Zabić ptaka; Aniołki z ul. Śliwkowej; Bojesie, niebojesie; Przybij piątkę,
kolego!).
10. rocznica śmierci
(ur. 24.12.1938)
1892 roku urodził się BRUNO SCHULZ, polski prozaik żydowskiego pochodzenia, grafik,
malarz, rysownik i krytyk literacki.
130. rocznica urodzin
80. rocznica śmierci
(zm. 19.11.1942)
1862 roku urodził się GUSTAW KLIMT, austriacki malarz, grafik.
160. rocznica urodzin
(zm. 6.02.1918)
1872 roku urodził się ROALD AMUNDSEN, norweski badacz polarny, pierwszy zdobywca
bieguna południowego.
150. rocznica urodzin
(zm. 18.06.1928)
1957 roku urodziła się KATARZYNA GROCHOLA, powieściopisarka, dziennikarka;
(Ja wam pokażę!; Nigdy w życiu!).
65. rocznica urodzin
1937 roku urodził się JACEK FEDEROWICZ, polski satyryk, aktor, malarz i grafik; współtwórca
Teatru „Bim-Bom”; (60 minut na godzinę; Dziennik telewizyjny).
85. rocznica urodzin
1817 roku zmarła JANE AUSTEN, powieściopisarka angielska; (Duma i uprzedzenie; Emma;
Rozważna i romantyczna).
205. rocznica śmierci
(ur. 16.12.1775)
DZIEŃ CZERWONEGO KAPTURKA.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SZACHÓW.
1907 roku urodził się KAZIMIERZ MOCZARSKI, dziennikarz, pisarz, żołnierz Armii Krajowej;
(Rozmowy z katem).
115. rocznica urodzin
(zm. 27.09.1975)
1947 roku urodził się MARCIN WOLSKI, pisarz, dziennikarz, satyryk; (Eurodżihad; Klucz
do Apokalipsy; Cyngiel Temidy).
70. rocznica urodzin
1932 roku urodził się MARIAN ORŁOŃ, prozaik, autor słuchowisk radiowych i scenariuszy
filmów krótkometrażowych oraz opowiadań dla dzieci; (Pisane łapą; Zwariowane dzieciaki;
Odmieniec).
90. rocznica urodzin
(zm. 12.12.1990)
1802 roku urodził się ALEXANDER DUMAS, prozaik i dramaturg francuski, autor cieszących
się ogromną popularnością wśród młodzieży powieści historycznych; (Trzej muszkieterowie;
W dwadzieścia lat później; Hrabia Monte Christo).
220. rocznica urodzin
(zm. 5.12.1870)
ŚWIĘTO POLICJI, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995, przy
nowelizacji ustawy o Policji.
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NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, święto państwowe w hołdzie
bohaterom Powstania Warszawskiego obchodzone od 2010 roku.
1962 roku zmarł LEON KRUCZKOWSKI, dramatopisarz, prozaik, publicysta; (Niemcy; Kordian
i cham).
60. rocznica śmierci
(ur. 28.06.1900)
2017 roku zmarła WANDA CHOTOMSKA, poetka, dziennikarka, prozaik, autorka słuchowisk
radiowych, tekstów piosenek, widowisk teatralnych i telewizyjnych oraz utworów dla dzieci;
(Dzieci pana Astronoma; Od rzeczy do rzeczy; Kareta z piernika; Legendy polskie). Laureatka
Orderu Uśmiechu, wyróżnienia przyznawanego przez dzieci od 1967 r.
5. rocznica śmierci
(ur. 26.10.1929)
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1897 roku zmarł ADAM ASNYK, poeta, dramatopisarz.
120. rocznica śmierci
(ur. 11.09.1838)
1892 roku urodziła się KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA, poetka, prozaik, tłumaczka, autorka
utworów dla dzieci i o dzieciach; (Rymy dziecięce; Zwierzaki i zioła; Wierszyki nałęczowskie;
Co dzieci wiedzą?).
130. rocznica urodzin
(zm. 16.02.1983)
1942 roku zginął JANUSZ KORCZAK, właśc. Henryk Goldschmit, pisarz, nowelista, lekarz,
publicysta i pedagog, gorący bojownik o prawa dziecka do szacunku, poważnego
traktowania, wychowania w umiłowaniu dobra i wolności; (Dzieci ulicy; Król Maciuś Pierwszy;
Bankructwo małego Dżeka; Kajtuś Czarodziej).
80. rocznica śmierci
(ur. 22.07.1878)
1952
roku
urodził
się
JOSTEIN
GAARDER,
pisarz
norweski,
prozaik
i eseista, autor niezwykle popularnych powieści filozoficznych, m.in.: dla dzieci i młodzieży
Przepowiednia Dżokera; Tajemnica Bożego Narodzenia; Żółty krasnal; Magiczna biblioteka
Bibbi Bokken; Świat Zofii.
70. rocznica urodzin
1962 roku zmarł HERMAN HESSE, niemiecki powieściopisarz, eseista, laureat literackiej
Nagrody Nobla w 1946 r.
60. rocznica śmierci
(ur. 2.07.1877)
1847 roku zmarł SAMUEL BOGUMIŁ LINDE, polski leksykograf, językoznawca i bibliotekarz.
175. rocznica śmierci
(ur. 24.04.1771)
DZIEŃ MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK.
1952 roku urodził się JERZY PILCH, polski pisarz, publicysta, dramaturg i scenarzysta filmowy;
(Bezpowrotnie utracona leworęczność; Miasto utrapienia; Pod mocnym aniołem).
70. rocznica urodzin
(zm. 29.05.2020)
1962 roku urodziła się SUZANNE COLLINS, pisarka amerykańska, scenarzystka telewizyjna,
autorka m.in.: bajek, opowiadań, cyklu Kroniki Podziemia oraz bestsellerowych powieści dla
młodzieży Igrzyska śmierci; W pierścieniu ognia; Kosogłos o mieszkańcach futurystycznego
państwa Panem.
60. rocznica urodzin
1892 roku urodził się WŁADYSŁAW ANDERS, generał, uczestnik wojny 1920 r. i kampanii
wrześniowej 1939 r., dowódca Armii Polskiej w ZSRR, następnie 2. Korpusu, z którym odbył
kampanię włoską (Monte Cassino).
130. rocznica urodzin
(zm. 12.05.1970)
1702 roku urodził się JÓZEF ANDRZEJ ZAŁUSKI, biskup kijowski, bibliograf, edytor, pisarz,
mecenas nauki i literatury, współzałożyciel pierwszej publicznej biblioteki w Warszawie
(Biblioteka Załuskich).
320. rocznica urodzin
(zm. 7.01.1774)
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY, ustanowiony 17 grudnia 1999 roku przez ONZ
w celu zachęcenia do działań młodego pokolenia na rzecz: rówieśników, społeczności
lokalnej, wymiany poglądów oraz przekazania władzom pomysłów i sugestii dotyczących
rozwiązywania kwestii i problemów młodych ludzi w danym kraju.
1927 roku zmarł JAMES OLIVER CURWOOD, amerykański pisarz i dziennikarz, autor powieści
przygodowych o życiu zwierząt, Indian i traperów; (Szara Wilczyca; Bari, syn Szarej Wilczycy;
Władca skalnej doliny; Łowcy wilków; Łowcy złota; Włóczęgi północy).
95. rocznica śmierci
(ur. 12.06.1878)
1867 roku urodził się JOHN GALSWORTHY, angielski powieściopisarz i dramaturg; laureat
literackiej Nagrody Nobla w 1932; (Saga rodu Forsytów; Nowoczesna komedia; Koniec
rozdziału).
155. rocznica urodzin
(zm. 31.01.1933)
1867 roku urodził się ARTUR OPPMAN, pseud. Or-Ot, poeta, prozaik, autor poematów
historycznych, dziennikarz. Dla dzieci pisał drobne wiersze i pełne humoru utwory oparte na
rodzimych tradycjach, m.in. Legendy warszawskie.
155. rocznica urodzin
(zm. 4.11.1931)
1947 roku urodziła się DANIELLE STEEL, właśc. Danielle Fernande Dominique Schuelein Steel,
powieściopisarka amerykańska, popularna autorka przeszło stu książek z gatunku literatury
dla kobiet, z których duża część doczekała się adaptacji filmowych.
75. rocznica urodzin
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ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO (CUD NAD WISŁĄ), obchodzone na pamiątkę zwycięskiej bitwy
warszawskiej w 1920 roku.
1957 roku urodził się WIESŁAW SZYMAŃSKI, poeta , autor słuchowisk radiowych, publicysta.
65. rocznica urodzin
(zm. 28.02.2013)
1932 roku urodził się JEAN-JACQUES SEMPÉ, rysownik i ilustrator francuski, któremu
największą sławę przyniosły ilustracje do książek o przygodach Mikołajka René Goscinnego.
Stworzył w nich niezapomnianą galerię portretów małych urwisów.
90. rocznica urodzin
1932 roku urodził się V.S. NAIPAUL, właśc. Vidiadhar Surajprasad Naipul, angielski pisarz,
z pochodzenia Hindus; laureat literackiej Nagrody Nobla w 2001; (Marionetki; W wolnym
kraju; Partyzanci; Zakręt rzeki; Utrata Eldorado; A Way in the World).
90. rocznica urodzin
(zm. 11.08.2018)
1937
roku
urodził
się
EDWARD
STACHURA,
polski
poeta,
prozaik
i tłumacz; (Siekierezada albo Zima leśnych ludzi; Się; Wszystko jest poezja; Cała jaskrawość;
Fabula rasa : rzecz o egoizmie).
85. rocznica urodzin
(zm. 24.07.1979)
ŚWIATOWY DZIEŃ FOTOGRAFII
1967 roku urodził się ETGAR KERET, poeta i prozaik izraelski, uznawany
za mistrza krótkiej formy, dziennikarz i scenarzysta, autor m.in. książek dla dzieci Tata ucieka
z cyrkiem; Kocioludek Długowłosy; Noc bez księżyca (wspólnie z Shirą Gefen); Stłuc świnkę.
55. rocznica urodzin
1862 roku urodził się CLAUDE DEBUSSY, francuski kompozytor.
160. rocznica urodzin
(zm. 25.03.1918)
1927 roku urodził się DICK BRUNA, holenderski autor, grafik i ilustrator, autor ponad 200
książek dla dzieci, w tym serii książeczek o przygodach króliczki Miffy, które przetłumaczono
na 50 języków.
95. rocznica urodzin
5. rocznica śmierci
(zm. 16.02.2017)
1947 roku urodził się PAULO COELHO, brazylijski pisarz i poeta; (Alchemik; Jedenaście minut;
Piąta góra).
75. rocznica urodzin
1977 roku urodził się JOHN GREEN, pisarz amerykański, wideobloger, jeden
z najpopularniejszych twórców literatury dla młodzieży na świecie, autor książek Szukając
Alaski; Gwiazd naszych wina; 19 razy Katherine; Papierowe miasta; Will Grayson, Will
Grayson (wspólnie z Davidem Levithanem).
45. rocznica urodzin
1967 roku zmarł MARIAN WALENTYNOWICZ, artysta grafik, architekt, autor ilustracji
do książek dla dzieci, m.in.: cyklu Przygód Koziołka Matołka oraz historyjki obrazkowej
Awantury i wybryki małej małpki Fiki-Miki.
55. rocznica śmierci
(ur. 20.08.1896)
1977 roku urodziła się KATARZYNA BONDA, polska pisarka i dokumentalistka, dziennikarka
oraz scenarzystka zajmująca się tematyką kryminalną; (Florystka; Lampiony).
45. rocznica urodzin
ŚWIĘTO LOTNICTWA POLSKIEGO, ustanowione na pamiątkę zwycięstwa kapitana pilota
Franciszka Żwirki i inżyniera pilota Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach
lotniczych w Berlinie w 1932 roku.
ŚWIATOWY DZIEŃ CZYTANIA KOMIKSÓW.
DZIEŃ WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI – uchwalony w 2005 przez Sejm RP oraz Parlament
Europejski.
1867 roku zmarł CHARLES BAUDELAIRE, francuski poeta i krytyk; (Kwiaty zła; Sztuka
romantyczna; Malarz życia nowoczesnego; Paryski spleen : poematy prozą; O sztuce : szkice
krytyczne).
150. rocznica śmierci
(ur. 9.04.1821)
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ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ.
1912
roku
urodziła
się
KORNELIA
DOBKIEWICZOWA,
prozaik,
autorka
baśni, legend, podań i powieści historycznych dla dzieci i młodzieży; (Haftowane trzewiczki;
Ofka z Kamiennej Góry; Zuzanka; Drogocenne wiano; Złote jarzmo; Pierścień księżniczki
Gertrudy).
110. rocznica urodzin
(zm. 5.07.1990)
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z ANALFABETYZMEM - ustanowiony przez UNESCO
w 1965.
1947 roku urodził się ANDRZEJ GRABOWSKI, poeta, prozaik, publicysta, autor utworów dla
dzieci i młodzieży; (Przygody Skrzata Wiercipiętka; Fikuś, Zulek i Ciężkogłowy; Oszaleć można
z tymi kotami; Powrót smoka; Niezwyciężony Zajączek Edzio; I tam i tu z babcią Fiu-Fiu).
75. rocznica urodzin
1957 roku urodził się PAWEŁ HUELLE, polski prozaik, poeta, dramaturg i krytyk literacki;
(powieści Weiser Dawidek; Mercedes-Benz : z listów do Hrabala; Castorp; Ostatnia
wieczerza; opowiadania: Opowiadania na czas przeprowadzki; Pierwsza miłość i inne
opowiadania; eseje i felietony: Inne historie; sztuki teatralne: Kto mówi o czekaniu; Srebrny
deszcz; Pod dębami; poezje: Wiersze).
65. rocznica urodzin
1932 roku urodziła się IRENA LANDAU, autorka słuchowisk radiowych oraz pełnych humoru
i dowcipu książek dla dzieci i młodzieży; (Ania i mama; Basia; Rodzinny pstryk; Obrót o 370
stopni; Kapuściaki to my!; Z miłością na bakier; Gdyby nie Jula...; Jest OK!; Uszy do góry!).
90. rocznica urodzin
2012 roku zmarła MARIA ZIÓŁKOWSKA, pisarka, autorka powieści dla młodzieży, m.in.:
Szukaj wiatru w polu; Kocha, lubi, szanuje; Ostatnie wagary, poradników na temat dobrego
wychowania, manier, zwyczajów, przesądów i obrzędów: Jak się zachować; Bądź uprzejmy
na co dzień i od święta; Oj, nie przez próg, nie przez próg; Szczodry wieczór, szczodry dzień.
10. rocznica śmierci
(ur. 22.02.1924)
1947 roku urodził się JERZY POPIEŁUSZKO, ksiądz, kapelan „Solidarności” zamordowany
przez funkcjonariuszy SB.
75. rocznica urodzin
(zm. 19.10.1984)
ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA, obchodzony w rocznicę napaści rosyjskiej na Polskę. Został
ustanowiony w 2013 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA.
1982 roku urodziła się EMILIA DZIUBAK, graficzka, ilustratorka i autorka książek dla dzieci,
m.in.: Gratka dla małego niejadka; Rok w lesie, G. Kasdepke A ja nie chcę być księżniczką,
P. Wechterowicza Być jak tygrys; Uśmiech żabki, A. Onichimowskiej Dzień czekolady,
B. Kosmowskiej Kolorowy szalik; Dziewczynka z parku.
40. rocznica urodzin
1832 roku zmarł WALTER SCOTT, powieściopisarz i poeta szkocki, twórca nowożytnej
powieści historycznej tzw. walterskotowskiej; (Pieśń ostatniego barda; Pani jeziora;
Waverley; Rob Roy; Wiezienie w Edynburgu; Narzeczona z Lammermooru; Ivanhoe).
190. rocznica śmierci
(ur. 15.08.1771)
1947 roku urodził się STEPHEN KING, amerykański pisarz, autor horrorów, thrillerów,
opowiadań, scenariuszy filmowych, część swoich książek wydał pod pseudonimem Richard
Bachman; (Lśnienie; Misery; Carrie; Miasteczko Salem; Skazani na Shawshank).
75. rocznica urodzin
EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU.
1947 roku zmarł HUGH JONES LOFTING, pisarz i ilustrator amerykański, autor znanego
dzieciom na całym świecie cyklu powieściowego o Doktorze Dolittle, pogodnym
i sympatycznym lekarzu, przyjacielu ludzi i zwierząt.
70. rocznica śmierci
(ur. 14.01.1886)
ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI.
1612 roku zmarł PIOTR SKARGA POWĘSKI, jezuita, teolog, pisarz i kaznodzieja, czołowy
przedstawiciel kontrreformacji, kaznodzieja nadworny Zygmunta III Wazy, rektor kolegium
jezuitów w Wilnie, pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego.
410. rocznica śmierci
(ur. 2.02.1536)
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA, ogłoszony przez Polską Izbę Książki po raz
pierwszy w 2001 roku. Święto jest doskonałą okazją do podkreślenia licznych zalet głośnego
czytania, takich jak rozwijanie wyobraźni, budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem,
stymulowanie rozwoju czy wzbogacanie słownictwa.
1547 roku urodził się MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, pisarz hiszpański, autor słynnej
satyrycznej powieści o rycerzu – idealiście Don Kichocie.
475. rocznica urodzin
(zm. 23.04.1616)
1902 roku zmarł EMIL ZOLA, pisarz francuski; (Germinal; Nana; Wszystko dla pań).
120. rocznica śmierci
(ur. 2.04.1840)
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1997 rok - PIERWSZA EDYCJA NAGRODY LITERACKIEJ NIKE; nagrodzono Widnokrąg
Wiesława Myśliwskiego.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI, obchodzony na całym świecie od 1975 roku.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LUDZI STARSZYCH - obchodzony od 1991.
ŚWIATOWY DZIEŃ WEGETARIANIZMU.
1962 roku urodził ARKADIUSZ NIEMIRSKI, powieściopisarz, satyryk i dziennikarz, autor
kontynuacji przygód Pana Samochodzika oraz książek detektywistycznych i sensacyjnych dla
młodych czytelników; (Pojedynek detektywów; Testament bibliofila; Tajemnica Fabritiusa;
Klątwa Nipkowa).
60. rocznica urodzin
ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT.
1967 roku zmarła HALINA POŚWIATOWSKA, polska poetka, prozaik; (Hymn bałwochwalczy;
Oda do rąk; Opowieść dla przyjaciela; Jeszcze jedno wspomnienie).
55. rocznica śmierci
(ur. 9.05.1935)
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, obchodzony od 1982 roku.
URODZINY KUBUSIA PUCHATKA, obchodzone w rocznicę pierwszego wydania książki Alana
Alexandra Milne’a (1926).
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ NIEWIDOMYCH - uchwalony w 1933.
DZIEŃ PAPIEŻA JANA PAWŁA II – uchwalony przez Sejm RP w 2005.
1927 roku urodził się GÜNTER GRASS, niemiecki prozaik, poeta, eseista, dramatopisarz,
rzeźbiarz i rysownik, ur. w Gdańsku; laureat literackiej Nagrody Nobla w 1999 r.; (Blaszany
bębenek; Kot i mysz; Psie lata; Z dziennika ślimaka; Turbot; Rozległe pole; Moje stulecie; Idąc
rakiem; Przy obieraniu cebuli).
95. rocznica urodzin
(zm. 13.04.2015)
1847 roku urodził się WŁADYSŁAW BEŁZA, pseud. W. Ostrowski i in., poeta, prozaik,
publicysta, animator życia kulturalnego, autor utworów dla dzieci, w tym zbiorku wierszy
o tematyce patriotycznej Katechizm polskiego dziecka.
175. rocznica urodzin
(zm. 29.01.1913)
DZIEŃ POCZTY POLSKIEJ.
1987 roku zmarł IGOR NEWERLY, właśc. I. Abramow-Newerly, pisarz, pedagog,
współpracownik Janusza Korczaka, autor powieści dla młodzieży Chłopiec z Salskich Stepów.
Swoim sympatiom dla Starego doktora dał wyraz w powieści wspomnieniowej Rozmowa
w sadzie piątego sierpnia (wpisana na Listę Honorową im. H. Ch. Andersena w 1979 roku).
35. rocznica śmierci
(ur. 24.03.1903)
1972 roku zmarła MAGDALENA SAMOZWANIEC, satyryk, prozaik; (Na ustach grzechu; Maria
i Magdalena; Tylko dla kobiet).
50. rocznica śmierci
(ur. 26.07.1894)
1927 roku urodził się LESZEK KOŁAKOWSKI, filozof, eseista i publicysta, prozaik, autor setek
tekstów, kilkudziesięciu książek, także literackich, a wśród nich 2 dla dzieci i młodzieży
13 bajek z królestwa Lailonii i Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca.
95. rocznica urodzin
(zm. 17.07.2009)
ŚWIATOWY DZIEŃ ORIGAMI.
DZIEŃ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, obchodzony w rocznicę uchwalenia Karty Narodów
Zjednoczonych w 1945 r.
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DZIEŃ KUNDELKA, nieformalne polskie święto kundelka, czyli wszystkich wielorasowych
psów. Data 25 października to również Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, a miesiąc
październik jest miesiącem dobroci dla nich.
1977 roku urodził się ŁUKASZ ORBITOWSKI, polski pisarz specjalizujący się głownie
w literaturze grozy i fantastycznej; (Inna dusza; Szczęśliwa ziemia; Tracę ciepło).
45. rocznica urodzin
1932 roku urodziła się SYLVIA PLATH, amerykańska poetka, pisarka i eseistka, zaliczana
dogrona tzw. Poetów wyklętych; (wiersze: The Colossus and Other Poems; Ariel; Crossing the
Water; Godziny nad ranem; powieść Szklany klosz).
90. rocznica urodzin
(zm. 11.02.1963)
1932 roku urodziła się KATHERINE PATERSON, pisarka amerykańska, laureatka licznych
nagród, autorka niezapomnianych książek dla dzieci Most do Terabithii, Wielka Gilly.
90. rocznica urodzin
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DZIEŃ ŚW. HUBERTA - ŚWIĘTO MYŚLIWYCH.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK, data wybrana na cześć urodzin Walta
Disney’a, jednego z najpopularniejszych autorów bajek animowanych dla dzieci. Obchodzony
przede wszystkim w przedszkolach i niższych klasach szkoły podstawowej.
1937 roku zmarł BOLESŁAW LEŚMIAN, właśc. Bolesław Lesman, polski poeta, prozaik,
eseista, tłumacz, autor utworów baśniowych; (Sad rozstajny; Napój cienisty; Dziejba leśna;
Rytm jako światopogląd; Szkice literackie; Klechdy sezamowe; Przygody Sindbada Żeglarza;
Klechdy polskie).
85. rocznica śmierci
(ur. 22.01.1877)
1977 roku zmarł RENÉ GOSCINNY, prozaik i humorysta francuski, autor
serii historyjek obrazkowych o przygodach Gala Asteriksa oraz pełnych delikatnego humoru
opowiadań o Mikołajku i jego szkolno-środowiskowych przygodach, m.in.: Wakacje
Mikołajka, Rekreacje Mikołajka, Nowe przygody Mikołajka.
45. rocznica śmierci
(ur. 14.08.1926)
1952 roku urodził się MICHAEL CUNNINGHAM, amerykański pisarz i scenarzysta; (Godziny;
Wyjątkowe czasy; Dom na krańcu świata).
70. rocznica urodzin
1867 roku urodziła się MARIA CURIE-SKŁODOWSKA, współtwórczyni nauki
o promieniotwórczości, fizyk i chemik, laureatka Nagrody Nobla w 1903 i 1911 r.
155. rocznica urodzin
(zm. 4.07.1934)
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z FASZYZMEM I ANTYSEMITYZMEM.
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.
1922 roku urodził się KURT VONNEGUT JR, amerykański pisarz i publicysta, tworzący
literaturę postmodernistyczną i science fiction; (Kocia kołyska; Rzeźnia numer pięć; Śniadanie
mistrzów; Galapagos; Witajcie w małpiarni).
100. rocznica urodzin
15. rocznica śmierci
(zm. 11.04.2007)
1922
roku
urodził
się
TADEUSZ
BOROWSKI,
polski
prozaik,
poeta
i publicysta; (Gdziekolwiek ziemia; Pożegnanie z Marią; Kamienny świat; Opowiadania
z książek i gazet; Mała kronika wielkich spraw).
100. rocznica urodzin
(zm. 3.07.1951)
1902 roku urodził się JAN MARCIN SZANCER, grafik, scenograf, malarz, autor wielu ilustracji
w książkach dla dzieci, które łączą umiejętnie realizm z ekspresją, dekoracyjność z liryką,
romantyczną fantazję z delikatną groteską. Zilustrował m.in.: Pinokia C. Collodiego, Bajki
I. Krasickiego, Lokomotywę J. Tuwima.
120. rocznica urodzin
(zm. 21.03.1973)
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STUDENTA
1927 roku urodził się WITOLD GAWDZIK, nauczyciel, autor książek popularyzujących
znajomość prawideł gramatyki i ortografii języka polskiego; (Gramatyka na wesoło;
Ortografia na wesoło; Ortografia na wesoło i na serio).
95. rocznica urodzin
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1922 roku zmarł MARCEL PROUST, francuski pisarz; (cykl powieściowy: W poszukiwaniu
straconego czasu; teksty krytyczne: Pamięć i styl).
100. rocznica śmierci
(ur. 10.07.1871)
1827 roku zmarł WILHELM HAUFF, prozaik i poeta niemiecki, autor m.in.: znanego na świecie
zbioru dla dzieci Kalif bocian i inne opowiadania.
195. rocznica śmierci
220. rocznica urodzin
(ur. 29 XI 1802)
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY PRAW DZIECKA, obchodzony w rocznicę uchwalenia
przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku.
ŚWIATOWY DZIEŃ TELEWIZJI.
1957 roku urodził się WOJCIECH WIDŁAK, redaktor, pisarz, autor opowiadań dla dzieci, m.in.:
serii o Panu Kuleczce oraz książek Podręczny NIEporadnik; Wesoły Ryjek; Sekretne życie
Krasnali w Wielkich Kapeluszach; Dwa serca anioła; Sekret ponurego zamku.
65. rocznica urodzin
1827 roku urodził się KAROL JÓZEF TEOFIL ESTREICHER, polski bibliotekarz, bibliograf,
historyk literatury i teatru; (Bibliografia polska; Teatra w Polsce).
195. rocznica urodzin
(zm. 30.09.1908)
1927 roku zmarł STANISŁAW PRZYBYSZEWSKI, polski dramaturg i powieściopisarz, eseista,
inicjator otwarcia w Gdańsku polskiego gimnazjum oraz utworzenia „Naszego Domu”;
(Confiteor; poematy prozą: Totenmesse; De profundis; Nad morzem; Androgyne; powieści:
Homo sapiens; Dzieci Szatana; Synowie ziemi; Krzyk; dramaty: Złote runo; Śnieg ; pamiętniki:
Moi współcześni).
95. rocznica śmierci
(zm. 7.05.1868)
1987 roku zmarł KAROL BUNSCH, prozaik, tłumacz literatury angielskiej i niemieckiej, autor
powieści historycznych także dla młodzieży, w tym wielotomowego cyklu powieści
piastowskich, m.in.: Dzikowy skarb, Ojciec i syn, Wawelskie wzgórze, Rok tysięczny,
Przekleństwo, Bezkrólewie.
35. rocznica śmierci
(ur. 22.02.1898)
ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA, ustanowiony w 2002 roku.
1972 roku urodził się JAMES DASHNER, pisarz amerykański, autor książek fantasy dla
młodzieży. Światową sławę przyniosły mu serie Więzień Labiryntu i Doktryna śmiertelności.
50. rocznica urodzin
1757 roku urodził się WILLIAM BLAKE, angielski poeta, malarz, rysownik i rytownik;
(ilustracje do Księgi Hioba; proza: Marriage of Haven and Hell; poematy: Tiriel; Visions of the
Daughters of Albion; Milton; Jeruzalem; liryki: Pieśni niewinności; Pieśni doświadczenia).
265. rocznica urodzin
(zm. 12.08.1827)
1907 roku zmarł STANISŁAW WYSPIAŃSKI, polski dramatopisarz, poeta, malarz i reformator
teatru; (dramaty: Wesele; Wyzwolenie; Warszawianka; Noc listopadowa; Bolesław Śmiały;
Klątwa). Rok 2007 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Stanisława Wyspiańskiego.
115. rocznica śmierci
(ur. 15.01.1869)
1942 roku urodził się JONASZ KOFTA, właśc. Janusz Kafta, polski poeta, dramaturg, satyryk,
piosenkarz i malarz.
1832 roku urodziła się LOUISA MAY ALCOTT, pisarka amerykańska, autorka powieści
dla dziewcząt Małe kobietki, która zapoczątkowała realistyczną powieść dla młodzieży.
190. rocznica urodzin
(zm. 6.03.1888)
1667 roku urodził się JONATHAN SWIFT, pisarz, satyryk i poeta angielski, autor znanej
powieści Podróże Guliwera, która dała mu trwałe miejsce w literaturze światowej.
355. rocznica urodzin
(zm. 19.10.1745)
1817 roku urodził się THEODOR MOMMSEN, niemiecki poeta, historyk, prawnik, laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1902 roku; (Historia Rzymu).
205. rocznica urodzin
(zm. 1.11.1903)
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ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS.
1867 roku urodził się IGNACY MOŚCICKI, prezydent RP, chemik, działacz niepodległościowy.
155. rocznica urodzin
(zm. 2.10.1946)
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ustanowiony przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1992 roku.
1857 roku urodził się JOSEPH CONRAD, właśc. Józef Teodor Konrad Korzeniowski, angielski
pisarz polskiego pochodzenia; (Murzyn z załogi „Narcyza”; Zwycięstwo; Jądro ciemności;
Ocalenie; Nostromo; Korsarz; Tajfun; Smuga cienia; Lord Jim; Zwycięstwo; W oczach
Zachodu; Zbrodnia rozbiorów; Listy).
165. rocznica urodzin
(zm. 3.08.1924)
DZIEŃ GÓRNIKA – BARBÓRKA.
1907 roku urodziła się ALINA CENTKIEWICZ, prozaik, autorka książek dla dzieci i młodzieży,
uczestniczka wyprawy na Antarktykę, współautorka wielu książek o tematyce polarnej;
(Odarpi, syn Egigwy, Fridtjöf, co z ciebie wyrośnie).
115. rocznica urodzin
(zm. 11.03.1993)
1867 roku urodził się JÓZEF PIŁSUDSKI, mąż stanu, bojownik o niepodległość i wolność
narodu w czasie zaborów, wskrzesiciel i twórca niepodległego państwa polskiego, twórca
Legionów i Komendant I Brygady, naczelnik państwa, pierwszy Marszałek Polski, Naczelny
Wódz w zwycięskiej wojnie polsko-bolszewickiej, minister spraw wojskowych i Generalny
Inspektor Sił Zbrojnych; (Pisma zbiorowe).
155. rocznica urodzin
(zm. 12.05.1935)
MIKOŁAJKI.
1832 urodził się BJØRNSTJERNE BJØRNSON, norweski powieściopisarz, dramaturg, poeta,
publicysta, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1903 r.; (Dziewczę ze Słonecznego Wzgórza;
Bankructwo; Rękawiczka).
190. rocznica urodzin
(zm. 26.04.1910)
DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę
podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 roku.
WPROWADZENIE STANU WOJENNEGO W POLSCE (1981-1983).
DZIEŃ KSIĘGARZA.
1927 roku urodził się LONGIN JAN OKOŃ, prozaik, poeta i społecznik. Dla młodzieży napisał
trylogię o tematyce indiańskiej Tecumseh, Czerwonoskóry generał i Śladami Tecumseha oraz
powieści Płonąca preria; Przełęcz Grozy.
95. rocznica urodzin
(zm. 3 IV 2020)
1917 roku urodził się HEINRICH BÖLL (zm.1985), niemiecki pisarz, laureat literackiej Nagrody
Nobla w 1972 r.; (Gdzie byłeś Adamie?; Zwierzenia klowna; Utracona cześć Katarzyny Blum).
105. rocznica urodzin
(zm. 16.07.1985)
1942 roku urodziła się KRYSTYNA KOFTA, pisarka, polonistka, plastyczka i felietonistka.
80. rocznica urodzin
1857 roku zmarł STANISŁAW JACHOWICZ, poeta, pedagog, wydawca, działacz społeczny,
autor wierszowanych bajek i powiastek dla dzieci; (Chory kotek, Andzia, Tadeuszek).
165. rocznica śmierci
(ur. 17.04.1796)
1972 roku urodził się ROBERT KILGORE MUCHAMORE, pisarz angielski, autor serii książek
dla dzieci i młodzieży o supertajnej organizacji wywiadowczej CHERUB oraz Agenci
Hendersona.
50. rocznica urodzin
2007 roku zmarł JANUSZ DOMAGALIK, prozaik, dziennikarz, autor słuchowisk radiowych
i widowisk telewizyjnych oraz utworów dla dzieci i młodzieży; (Jak mała Agata szła na koniec
świata; Pięć przygód detektywa Konopki; Koniec wakacji; Księżniczka i chłopcy; Zielone
kasztany).
15. rocznica śmierci
(ur. 5.07.1931)

