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Kalendarium rocznic literackich przypadających w 2021 r. 

 
Styczeń 

 

5.01. - Friedrich Reinhold Dürrenmatt (ur. 5 stycznia 1921 w Konolfingen, zm. 14 grudnia 

1990 w Neuchâtel) – szwajcarski dramaturg, prozaik, eseista i teoretyk teatru, piszący w 

języku niemieckim. Twórca znanych także w Polsce słuchowisk i powieści. 

100. rocznica urodzin. 

 

8.01. - Paul Verlaine (ur. 30 marca 1844 w Metzu, zm. 8 stycznia 1896 w Paryżu) – jeden z 

największych i najbardziej uznanych poetów francuskich. Zaliczany do grona poetów 

wyklętych. Przedstawiciel impresjonizmu w literaturze. 

125. rocznica śmierci. 

 

13.01. - James Augustine Aloysius Joyce (irl. Séamus Seoige; ur. 2 lutego 1882 w Dublinie, 

zm. 13 stycznia 1941 r. w Zurychu) – irlandzki pisarz tworzący w języku angielskim, jeden z 

najwybitniejszych pisarzy XX wieku. Główne dzieło "Ulisses". 

80. rocznica śmierci. 

 

14.01. - Hugh John Lofting (ur. 14 stycznia 1886 w Maidenhead, Berkshire w Anglii, zm. 26 

września 1947 w Topanga w Kalifornii) – brytyjski autor literatury dziecięcej, znany głównie 

jako twórca cyklu książek o rozumiejącym mowę zwierząt doktorze Dolittle. 

135. rocznica urodzin. 

 

18.01. - Joseph Rudyard Kipling (ur. 30 grudnia 1865 w Bombaju, zm. 18 stycznia 1936 w 

Londynie) – angielski prozaik i poeta. Zdobył światową popularność wierszami o brytyjskich 

żołnierzach służących w koloniach oraz przygodowymi opowieściami zaliczanymi do klasyki 

literatury młodzieżowej. W roku 1907 został wyróżniony literacką Nagrodą Nobla.  

85. rocznica śmierci. 

 

22.01 - Krzysztof Kamil Baczyński (ur. 22 stycznia 1921 w Warszawie, zm. 4 sierpnia 1944 

w Warszawie) – polski poeta czasu wojny, podchorąży Armii Krajowej, podharcmistrz 

Szarych Szeregów. Zginął w czasie powstania warszawskiego jako żołnierz batalionu 

„Parasol” Armii Krajowej. 

80. rocznica urodzin 

 

24.01. - Tony Halik, właściwie Mieczysław Sędzimir Antoni Halik (ur. 24 stycznia 1921 w 

Toruniu, zm. 23 maja 1998 w Warszawie) – polski podróżnik, dziennikarz, pisarz, operator 

filmowy, fotograf, autor programów telewizyjnych o tematyce podróżniczej (z partnerką 

Elżbietą Dzikowską). 

100. rocznica urodzin. 

 

28.01. - Fiodor Michajłowicz Dostojewski (ur. 30 października?/11 listopada 1821 w 

Moskwie, zm. 28 stycznia?/9 lutego 1881 w Petersburgu) – rosyjski pisarz i myśliciel. Jeden z 

najbardziej wpływowych powieściopisarzy literatury rosyjskiej i światowej. 

140. rocznica śmierci. 

 

31.01. - A.A. Milne, właśc. Alan Alexander Milne (ur. 18 stycznia 1882 w Londynie, zm. 31 

stycznia 1956 w Hartfield) – brytyjski pisarz, autor książek dla dzieci Kubuś Puchatek (1926) 

oraz Chatka Puchatka (1928). 

65. rocznica śmierci. 
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Luty 

 

11.02. - Seweryna Szmaglewska-Wiśniewska (ur. 11 lutego 1916 w Przygłowie koło 

Piotrkowa Trybunalskiego, zm. 7 lipca 1992 w Warszawie) – pisarka polska, prozaik. Ważne 

dzieła: "Dymy nad Birkenau", "Czarne Stopy". 

105. rocznica urodzin. 

 

13.02. - Kazimierz Wierzyński (ur. 27 sierpnia 1894 w Drohobyczu, zm. 13 lutego 1969 w 

Londynie) – polski poeta, prozaik, eseista. Zdobywca złotego medalu w konkursie literackim 

IX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie w 1928. Współtwórca grupy poetyckiej 

Skamander. 

52. rocznica śmierci. 

 

19.02. - André Paul Guillaume Gide (ur. 22 listopada 1869 w Paryżu, zm. 19 lutego 1951 

tamże) – francuski prozaik; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1947). 

Najważniejszymi dziełami w jego twórczości są "Lochy Watykanu" (1914), "Immoralista" 

(1902), "Fałszerze" (1925) i "Dziennik" (1939–1950). 

70. rocznica śmierci. 

 

Marzec 

 

5.03 - Anna Achmatowa - właściwie Anna Andriejewna Gorienko (ur. 11 czerwca?/23 

czerwca 1889 w Odessie, zm. 5 marca 1966 w Domodiedowie) – jedna z najwybitniejszych 

rosyjskich poetek XX wieku, czołowa przedstawicielka modernizmu i akmeizmu. 

55. rocznica śmierci. 

 

5.03. - Julian Przyboś (ur. 5 marca 1901 w Gwoźnicy Dolnej, zm. 6 października 1970 w 

Warszawie) – polski poeta, eseista i tłumacz. 

120. rocznica urodzin. 

 

7.03. - Stefan Kisielewski (ur. 7 marca 1911 w Warszawie, zm. 27 września 1991 tamże) – 

polski prozaik, publicysta, kompozytor, krytyk muzyczny, pedagog, poseł na Sejm PRL II i 

III kadencji z ramienia Znaku, członek założyciel Unii Polityki Realnej. Od 1990 

przyznawana jest Nagroda Kisiela. W 2015 została powołana Fundacja im. Stefana 

Kisielewskiego. 

110. rocznica urodzin. 

 

8.03 -Sherwood Anderson (ur. 13 września 1876 w Camden w stanie Ohio, zm. 8 marca 1941 

w Colón w Panamie) – amerykański pisarz, znany najbardziej ze zbioru opowiadań 

"Miasteczko Winesburg". 

80. rocznica śmierci. 

 

14.03. - Ignacy Błażej Franciszek Krasicki herbu Rogala (ur. 3 lutego 1735 w Dubiecku, zm. 

14 marca 1801 w Berlinie) – biskup warmiński od 1767, arcybiskup gnieźnieński od 1795, 

poeta, prozaik, publicysta i encyklopedysta.  

220. rocznica śmierci. 

 

23.03. - Jerzy Krzysztoń (ur. 23 marca 1931 w Lublinie, zm. 16 maja 1982 w Warszawie) – 

polski prozaik, dramaturg, reportażysta i tłumacz. Autor m.in. powieści "Kamienne niebo", 

"Wielbłąd na stepie", "Obłęd", "Krzyż Południa".  

90. rocznica urodzin. 
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28.03. - Mario Vargas Llosa (właśc. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa Marqués de Vargas 

Llosa; ur. 28 marca 1936 w Arequipie) – peruwiański pisarz, dziennikarz, myśliciel, polityk. 

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 2010. 

85. rocznica urodzin. 

 

28.03. - Adeline Virginia Woolf z domu Stephen (ur. 25 stycznia 1882 w Londynie, zm. 28 

marca 1941 w Rodmell) – angielska pisarka i feministka, uważana za jedną z czołowych 

postaci literatury modernistycznej XX wieku. Ważne dzieła: "Pani Dalloway", "Orlando", 

"Fale", "Lata". 

80. rocznica śmierci. 

 

Kwiecień  

 

3.04. - Henry Graham Greene (ur. 2 października 1904 w Berkhamsted, zm. 3 kwietnia 1991 

w Vevey) – angielski powieściopisarz i dramaturg. Autor powieści psychologicznych, często 

z sensacyjną akcją wykorzystywaną dla ukazania problematyki etyczno-religijnej. Zaliczany 

jest do twórców o światopoglądzie katolickim. Pracował także jako dziennikarz i krytyk. 

30. rocznica śmierci. 

 

4.04. - Václav Čtvrtek, właśc. Václav Cafourek (ur. 4 kwietnia 1911 w Pradze, zm. 6 

listopada 1976 tamże) – czeski pisarz, autor dobranocek i książek dla dzieci. Dzieciństwo 

spędził w Jičínie, gdzie później osadził swojego najbardziej znanego bohatera, rozbójnika 

Rumcajsa. Autor "Opowieści z mchu i paproci Żwirka i Muchomorka". 

110. rocznica urodzin. 

 

6.04. - Marian Hemar, urodzony jako Jan Marian Hescheles (ur. 6 kwietnia 1901 we Lwowie, 

zm. 11 lutego 1972 w Dorking) – polski poeta, satyryk, komediopisarz, dramaturg, tłumacz 

poezji, autor tekstów piosenek. Marian Hemar był autorem tekstów ponad dwóch tysięcy 

piosenek, m.in. takich szlagierów jak "Kiedy znów zakwitną białe bzy", "Czy pani Marta jest 

grzechu warta", "Ten wąsik", "Nikt, tylko ty", "Może kiedyś innym razem", "Upić się warto", 

"Jest jedna, jedyna". 

120. rocznica urodzin. 

 

9. 04. - Charles Pierre Baudelaire (ur. 9 kwietnia 1821 w Paryżu, zm. 31 sierpnia 1867 tamże) 

– poeta i krytyk francuski, parnasista zaliczany do grona tzw. „poetów przeklętych”. 

Prekursor symbolizmu i dekadentyzmu. 

200. rocznica urodzin. 

 

13.04. - Samuel Barclay Beckett (ur. 13 kwietnia lub 13 maja 1906] w Foxrock, zm. 22 

grudnia 1989 w Paryżu) – irlandzki dramaturg, prozaik i eseista, tworzący początkowo w 

języku angielskim, a od 1945 – francuskim. Jeden z twórców teatru absurdu.  

115. rocznica urodzin 

 

17.04. - Stanisław Franciszek Wincenty Rudolf Jachowicz (ur. 17 kwietnia 1796 w Dzikowie 

(dzielnicy Tarnobrzega), zm. 24 grudnia 1857 w Warszawie) – polski poeta, pedagog, 

działacz charytatywny, czołowy bajkopisarz polski. 

225. rocznica urodzin. 
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21.04. - Charlotte Brontë (ur. 21 kwietnia 1816 w Thornton, zm. 31 marca 1855 w Haworth) – 

angielska powieściopisarka i poetka, najstarsza spośród trzech sióstr Brontë, których powieści 

zaliczane są do klasyki literatury angielskiej. 

205. rocznica urodzin. 

 

23.04. - Miguel de Cervantes y Saavedra (ur. 29 września 1547 w Alcalá de Henares, zm. 23 

kwietnia 1616 w Madrycie) – renesansowy pisarz hiszpański, najlepiej znany jako autor 

powieści "Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy". 

405. rocznica śmierci.  

 

24.04. - Daniel Defoe (właściwie Daniel Foe, urodził się 13 września 1660, a zmarł 24 

kwietnia 1731) – pisarz angielski, prekursor powieści przygodowej. 

Autor m.in. "Przypadków Robinsona Cruzoe".  

290. rocznica śmierci. 

 

Maj 

 

2.05. - Antoni Malczewski herbu Abdank, właśc. Tarnawa (ur. 3 czerwca 1793 w Warszawie 

lub w Kniahininie na Wołyniu, zm. 2 maja 1826 w Warszawie) – polski poeta, prekursor 

romantyzmu, alpinista (pierwszy zdobywca Aiguille du Midi). Autor powieści poetyckiej 

pt."Maria". 

195. rocznica śmierci. 

 

3.05. - Jerzy Nikodem Kosiński, urodzony jako Józef Lewinkopf (ur. 14 czerwca 1933 w 

Łodzi, zm. 3 maja 1991 w Nowym Jorku) – polsko-amerykański pisarz pochodzenia 

żydowskiego, piszący w języku angielskim. Laureat National Book Award (1969) za książkę 

"Kroki". Za scenariusz do filmu "Wystarczy być", oparty na jego książce, uhonorowany 

nagrodą BAFTA oraz nominacją do Złotego Globu. 

30. rocznica śmierci. 

 

7.05. - Stanisław Jerzy Lec, pseud. literacki Stach, właśc. baron Stanisław Jerzy de Tusch-

Letz (ur. 6 marca 1909 we Lwowie, zm. 7 maja 1966 w Warszawie) – polski poeta, satyryk i 

aforysta. Ważne dzieła "Myśli nieuczesane".  

55. rocznica śmierci. 

 

11.05 - Don Camilo José Cela, markiz Iria Flavia (ur. 11 maja 1916 w Iria Flavia, zm. 17 

stycznia 2002 w Madrycie) – pisarz i arystokrata hiszpański, członek tzw. Pokolenia 1950. 

Twórca stylu literackiego zwanego tremendyzmem. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie 

literatury za rok 1989. 

105. rocznica urodzin. 

 

15.05. - Emily Elizabeth Dickinson (ur. 10 grudnia 1830 w Amherst w stanie Massachusetts, 

zm. 15 maja 1886 tamże) – amerykańska poetka. Uprawiała lirykę medytacyjną.  

135. rocznica śmierci. 

 

11.05. - Rafał Mikołaj Wojaczek (ur. 6 grudnia 1945 w Mikołowie, zm. 11 maja 1971 we 

Wrocławiu) – polski poeta i prozaik, zaliczany do grona poetów wyklętych. Ważne dzieła: 

"Sezon", "Nie skończona krucjata", "Inna bajka", "Którego nie było", "Sanatorium", "Nie te 

czasy. Utwory nieznane". 

50. rocznica śmierci. 
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15.05. - Max Frisch (ur. 15 maja 1911 w Zurychu, zm. 4 kwietnia 1991 tamże) – szwajcarski 

architekt, pisarz i dramaturg, członek założyciel „Gruppe Olten” (1970), laureat Neustadt 

International Prize for Literature (1986). 

110. rocznica urodzin. 

 

23.05. - Henryk Ibsen (ur. 20 marca 1828 w Skien, zm. 23 maja 1906 w Christianii, obecnie 

Oslo) – dramatopisarz norweski. Autor dramatów m.in. "Podpory społeczeństwa", "Dom 

lalki", "Upiory", "Dzika kaczka". 

115. rocznica śmierci. 

 

23.05. - Pär Fabian Lagerkvist (ur. 23 maja 1891 w Växjö, zm. 11 lipca 1974 w Lidingö) – 

prozaik, poeta, dramaturg, eseista i krytyk szwedzki. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie 

literatury w 1951. Członek Akademii Szwedzkiej. Jego odznaczające się dużą siłą wyrazu 

utwory sprawiły, że miał znaczący wpływ na literaturę od wczesnych lat 20. XX wieku po 

późnych lat 70. Najważniejsze dzieła: "Barabasz", "Karzeł", "Kat". 

130. rocznica urodzin. 

 

Czerwiec 

 

6.06 - Mikołaj Biernacki (ur. 6 czerwca 1836 w Cyganówce Zielenieckiej na Podolu, zm. 31 

sierpnia 1901 we Lwowie) – polski poeta, satyryk, redaktor, współwłaściciel księgarni, 

wydawca, związany ze środowiskiem galicyjskich demokratów. 

185 . rocznica urodzin 

 

6.06. - Eliza Orzeszkowa z domu Pawłowska herbu Korwin, primo voto Orzeszko, secundo 

voto Nahorska (ur. 6 czerwca 1841 w Milkowszczyźnie, zm. 18 maja 1910 w Grodnie) – 

polska pisarka epoki pozytywizmu, autorka powieści "Nad Niemnem" (1888), nominowana 

do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1905. Jedna z najwybitniejszych 

powieściopisarek w okresie polskiego pozytywizmu. 

180. rocznica urodzin. 

 

8.06. - Jan Lechoń, właśc. Leszek Józef Serafinowicz h. Pobóg (ur. 13 marca 1899 w 

Warszawie, zm. 8 czerwca 1956 w Nowym Jorku) – polski poeta, prozaik, krytyk literacki i 

teatralny, współtwórca grupy poetyckiej Skamander, autor dziennika. 

65. rocznica śmierci. 

 

8.06. - George Sand, urodzona jako Amantine Aurore Lucile Dupin primo voto Dudevant (ur. 

1 lipca 1804 w Paryżu, zm. 8 czerwca 1876 w Nohant) – francuska pisarka epoki 

romantyzmu. Ważne dzieła: "Indiana", "Valentine", "Lelia", "Zima na Majorce". 

145. rocznica śmierci. 

 

14.06 - Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo (ur. 24 sierpnia 1899 w Buenos Aires, 

zm. 14 czerwca 1986 w Genewie) – argentyński pisarz, poeta i eseista. Publikował krótkie 

eseje, opowiadania i poezję. Jego dzieła stały się obiektem wnikliwych analiz i 

wieloznacznych interpretacji. 

35. rocznica śmierci. 

 

14.06 - Gilbert Keith Chesterton (ur. 29 maja 1874 w Londynie, zm. 14 czerwca 1936 w 

Beaconsfield) – brytyjski pisarz. Mistrz groteski, paradoksu i humoru absurdalnego. 

85. rocznica śmierci. 
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20.06. - Urszula Kozioł (ur. 20 czerwca 1931 w Rakówce) – polska poetka, pisarka, autorka 

felietonów i utworów dramatycznych dla dzieci i dorosłych. 

90. rocznica urodzin. 

 

22.06. - Henry Rider Haggard (ur. 22 czerwca 1856 w Bradenham, zm. 14 maja 1925 w 

Londynie) – brytyjski pisarz, autor powieści przygodowych z akcją rozgrywającą się w 

egzotycznych miejscach, najczęściej w Afryce. Autor m.in. cyklu powieści o Allanie 

Quatermainie (łącznie 18 tytułów), "Córka Montezumy" i powieść sensacyjno-historyczna 

"Kleopatra". 

165. rocznica urodzin. 

 

30. 06 - Czesław Miłosz (ur. 30 czerwca 1911 w Szetejniach, zm. 14 sierpnia 2004 w 

Krakowie) – polski poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz, dyplomata; laureat 

Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1980. 

110. rocznica urodzin. 

 

Lipiec 

 

2.07 - Jan Brzechwa, właściwie Jan Wiktor Lesman (ur. 15 sierpnia 1898 w Żmerynce, zm. 2 

lipca 1966 w Warszawie) – polski poeta pochodzenia żydowskiego, autor bajek i wierszy dla 

dzieci, satyrycznych tekstów dla dorosłych, a także tłumacz literatury rosyjskiej. 

55. rocznica śmierci. 

 

3.07 - Tadeusz Borowski (ur. 12 listopada 1922 w Żytomierzu, zm. 3 lipca 1951 w 

Warszawie) – polski pisarz, poeta i publicysta. 

70. rocznica śmierci. 

 

4.07. - Antoni Słonimski (ur. 15 listopada 1895 w Warszawie, zm. 4 lipca 1976 tamże) – 

polski poeta żydowskiego pochodzenia, dramatopisarz, prozaik, felietonista, członek jak i 

założyciel kabaretu „Pod Picadorem” (1918) i grupy literackiej „Skamander” (1918). W 

latach 1948–1951 dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, w latach 1956–1959 

prezes Związku Literatów Polskich, autor i sygnatariusz Listu 34 (1964), sygnatariusz Listu 

59 (1975); malarz, grafik i rysownik. 

45. rocznica śmierci. 

 

4.07. - Tadeusz Kamil Marcjan Żeleński, pseudonim „Boy” (Boy-Żeleński; ur. 21 grudnia 

1874 w Warszawie, zm. 4 lipca 1941 we Lwowie) – polski tłumacz, krytyk literacki i 

teatralny, pisarz, poeta-satyryk, kronikarz, eseista, działacz społeczny, z wykształcenia lekarz. 

Ważne dzieła: "Słówka. Zbiór wierszy i piosenek", "Piekło kobiet", "Brązownicy", "Nasi 

okupanci", "Znasz-li ten kraj?", "Marysieńka Sobieska". 

80. rocznica śmierci. 

 

10.07. - Alice Ann Munro z d. Laidlaw (ur. 10 lipca 1931 w Wingham w prowincji Ontario) – 

kanadyjska pisarka, autorka głównie opowiadań, trzykrotnie nagrodzona krajową Governor 

General's Award for Fiction. Laureatka literackiej Nagrody Nobla (2013). 

90. rocznica urodzin. 

 

10.07. - Marcel Proust (ur. 10 lipca 1871 w Auteuil, zm. 18 listopada 1922 w Paryżu) – 

francuski pisarz, autor powieści "W poszukiwaniu straconego czasu". 

150. rocznica urodzin. 
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15.07. - Aleksander Fredro hrabia (ur. 20 czerwca 1793 w Surochowie koło Jarosławia, zm. 

15 lipca 1876 we Lwowie) – polski komediopisarz, pamiętnikarz, poeta, wolnomularz, 

tworzył w epoce romantyzmu.  

145. rocznica śmierci. 

 

24.07. - Isaac Bashevis Singer (ur. prawdopodobnie 21 listopada 1902 w Leoncinie, zm. 24 

lipca 1991 w Surfside, w stanie Floryda) – polski i amerykański pisarz żydowski tworzący 

głównie w języku jidysz, dziennikarz. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 

1978. Autor m.in. powieści :" Dwór", "Spuścizna", "Sztukmistrz z Lublina", "Szosza", 

"Rodzina Muszkatów".  

30. rocznica śmierci. 

 

26.07. -  George Bernard Shaw (ur. 26 lipca 1856 w Dublinie, zm. 2 listopada 1950 w Ayot St 

Lawrence) – irlandzki dramaturg i prozaik, przedstawiciel dramatu realistycznego. Laureat 

Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1925. Zdobywc Oscara w roku 1938 za 

"najlepszy scenariusz adaptowany" do filmu "Pigmalion".  

165. rocznica urodzin. 

 

Sierpień 

 

1.08. - Jan Kasprowicz (ur. 12 grudnia 1860 w Szymborzu, zm. 1 sierpnia 1926 w 

Zakopanem) – polski poeta, dramaturg, krytyk literacki i tłumacz. 

95. rocznica śmierci. 

 

5.08 - Roman Bratny, właściwie Roman Mularczyk (ur. 5 sierpnia 1921 w Krakowie, zm. 5 

listopada 2017) – polski prozaik, poeta, publicysta i scenarzysta filmowy. 

100. rocznica urodzin. 

 

6.08 - Jorge Amado, właśc. Jorge Leal Amado de Faria (ur. 10 sierpnia 1912 w Pirangi, zm. 6 

sierpnia 2001 w Salvador da Bahia) – brazylijski pisarz modernistyczny, nazywany ojcem 

stereotypu, najsłynniejszy dwudziestowieczny brazylijski twórca literatury.  

20. rocznica śmierci. 

 

7.08 - Aleksander Aleksandrowicz Błok (ur. 16 listopada?/28 listopada 1880 w Petersburgu, 

zm. 7 sierpnia 1921 w Piotrogrodzie) – rosyjski poeta-symbolista epoki srebrnego wieku, 

dramaturg. Klasyk literatury rosyjskiej i jeden z największych poetów rosyjskich XX wieku. 

100. rocznica śmierci. 

 

10.08. - Tadeusz Nowak (ur. 11 listopada 1930 w Sikorzycach, gm. Wietrzychowice, zm. 10 

sierpnia 1991 w Skierniewicach) – polski poeta i prozaik, tłumacz m.in. literatury rosyjskiej i 

węgierskiej. 

30. rocznica śmierci. 

 

14.08 - Bertolt Brecht, właśc. Eugen Berthold Friedrich Brecht (ur. 10 lutego 1898 w 

Augsburgu, zm. 14 sierpnia 1956 w Berlinie) – niemiecki pisarz, dramaturg, teoretyk teatru, 

inscenizator, poeta i reżyser Deutsches Theater w Berlinie.  

65. rocznica śmierci. 
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14.08. - René Goscinny (ur. 14 sierpnia 1926 w Paryżu, zm. 5 listopada 1977 tamże) – 

francuski scenarzysta i pisarz polskiego pochodzenia, jeden z najbardziej znanych twórców 

komiksu europejskiego. Jest autorem serii humorystycznych książek o Mikołajku i cyklu 

komiksów o Asteriksie. 

95. rocznica urodzin. 

 

15.08. - Walter Scott (ur. 15 sierpnia 1771 w Edynburgu, zm. 21 września 1832 w 

Abbotsford) − szkocki adwokat, powieściopisarz i poeta. Ważniejsze dzieła:  

"Waverley, czyli lat temu sześćdziesiąt", "Mannering lub Astrolog", "Rob Roy", "Ivanhoe", 

"Narzeczona z Lammermoor".  

250. rocznica urodzin. 

 

19.08. - Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca, bardziej znany jako Federico 

García Lorca (ur. 5 czerwca 1898, zm. 19 sierpnia 1936) – hiszpański poeta i dramaturg; był 

także malarzem, pianistą i kompozytorem. Sztandarowy przedstawiciel Pokolenia 27. Jeden z 

najwybitniejszych przedstawicieli hiszpańskiej literatury XX wieku. 

85. rocznica śmierci. 

 

Wrzesień 

 

2.09. - Stanisław Antoni Grochowiak, pseudonim „Kain” (ur. 24 stycznia 1934 w Lesznie, 

zm. 2 września 1976 w Warszawie) – polski poeta, dramatopisarz, publicysta, scenarzysta 

filmowy. 

45. rocznica śmierci. 

 

12.09. - Stanisław Lem (ur. 12 lub 13 września 1921 we Lwowie, zm. 27 marca 2006 w 

Krakowie) polski pisarz gatunku science fiction, filozof, futurolog oraz krytyk. 

100. lecie urodzin. 

 

13 lub 14. 09. - Dante Alighieri (ur. w maju lub czerwcu 1265 we Florencji, zm. 13 lub 14 

września 1321 w Rawennie) – włoski poeta, filozof i polityk. Jego najwybitniejszym dziełem 

jest poemat "Boska komedia", uważany za arcydzieło literatury światowej i szczytowe 

osiągnięcie literatury średniowiecznej.  

700. rocznica śmierci. 

 

14.09. - James Fenimore Cooper (ur. 15 września 1789 w Burlington, zm. 14 września 1851 

w Cooperstown w stanie Nowy Jork) – amerykański powieściopisarz, autor powieści 

przygodowo-awanturniczych, których akcja rozgrywa się podczas walk z Indianami i 

Francuzami w drugiej połowie XVIII wieku. 

170. rocznica śmierci. 

 

19.09. - Sir William Gerald Golding (ur. 19 września 1911 w Newquay, zm. 19 czerwca 1993 

w Perranarworthal) – brytyjski pisarz, poeta, laureat Nagrody Nobla w 1983 i Nagrody 

Bookera w 1980. Autor m.in. "Władcy much", . 

110. rocznica urodzin. 

 

21.09. - Herbert George Wells (ur. 21 września 1866 w Bromley, zm. 13 sierpnia 1946 w 

Londynie) – brytyjski pisarz i biolog. Po napisaniu powieści takich jak Wojna światów, 

Wehikuł czasu i Wyspa doktora Moreau stał się jednym z pionierów gatunku science fiction. 

155. rocznica urodzin. 
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24.09. - Francis Scott Fitzgerald (ur. 24 września 1896 w Saint Paul, zm. 21 grudnia 1940 w 

Los Angeles) – amerykański pisarz, nowelista, scenarzysta filmowy. Autor powieści "Czuła 

jest noc", "Wielki Gatsby", "Ostatni z wielkich". 

125. rocznica urodzin. 

 

24.09. - Cyprian Kamil Norwid, właściwie Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid herbu 

Topór (ur. 24 września 1821 w Laskowie-Głuchach, zm. 23 maja 1883 w Paryżu) – polski 

poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof. Często uznawany za 

ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych. 

200. rocznica urodzin. 

 

Październik 

 

9.10. - Tadeusz Różewicz (ur. 9 października 1921w Radomsku, zm. 24 kwietnia 2014 we 

Wrocławiu) – polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta. Ważne dzieła : "Kartoteka", 

"Ocalony", "Stara kobieta wysiaduje", "Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja". 

100. rocznica urodzin. 

 

17.10. -  Michał Bałucki (ur. 29 września 1837 w Krakowie, zm. 17 października 1901 tamże) 

– polski pisarz, komediopisarz i publicysta okresu pozytywizmu, 

120. rocznica śmierci. 

 

18.10. - Helena Boguszewska-Kornacka (ur. 18 października 1886 w Warszawie, zm. 11 

listopada 1978 tamże) – polska pisarka. Autorka podręczników przyrodniczych dla szkół 

podstawowych. Ważne dzieła : "Czerwone węże", "Całe życie Sabiny", "Jadą wozy z cegłą",  

cykl "Polonez". 

135. rocznica urodzin. 

 

20.10. - Elfriede Jelinek (ur. 20 października 1946 w Mürzzuschlag) – austriacka pisarka i 

feministka, laureatka Literackiej Nagrody Nobla w roku 2004. 

75. rocznica urodzin. 

 

21.10. - Edmondo De Amicis (ur. 21 października 1846 w Oneglia, zm. 11 marca 1908 w 

Bordigherze) – włoski pisarz i dziennikarz. Autor powieści dla młodzieży "Serce". 

175. rocznica urodzin. 

 

22.10. - Georges Brassens ( ur. 22 października 1921 w Sète, zm. 29 października 1981 w 

Saint-Gély-du-Fesc) – francuski bard, poeta i kompozytor. 

100. rocznica urodzin. 

 

27.10. - Kazimierz Brandys (ur. 27 października 1916 w Łodzi, zm. 11 marca 2000 w Paryżu) 

– polski prozaik, eseista, autor scenariuszy filmowych. 

105. rocznica urodzin. 

 

30.10. - Wacław Bojarski (ur. 30 października 1921, zm. 5 czerwca 1943 w Warszawie) – 

polski poeta czasu wojny, należący do pokolenia Kolumbów. 

100. rocznica urodzin. 
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30.10. - Fiodor Michajłowicz Dostojewski (ur. 30 października?/11 listopada 1821 w 

Moskwie, zm. 28 stycznia?/9 lutego 1881 w Petersburgu) – rosyjski pisarz i myśliciel. Jeden z 

najbardziej wpływowych powieściopisarzy literatury rosyjskiej i światowej. 

200. rocznica urodzin.  

 

Listopad 

 

1.11. - Stephen Crane (ur. 1 listopada 1871, zm. 5 czerwca 1900) – pisarz amerykański, 

tworzył powieści, nowele, poezję i reportaże wojenne. Był pionierem naturalizmu w 

literaturze amerykańskiej. 

150. rocznica urodzin. 

 

4.11. - Artur Franciszek Michał Oppman, pseudonim „Or-Ot” (ur. 14 sierpnia 1867 w 

Warszawie, zm. 4 listopada 1931 tamże) – polski poeta okresu Młodej Polski, publicysta, 

varsavianista, w latach 1901–1905 redaktor tygodnika „Wędrowiec”, w latach 1918–1920 

redaktor „Tygodnika Ilustrowanego”. 

90. rocznica śmierci. 

 

6.11. - James Ramon Jones (ur. 6 listopada 1921 w Robinson w stanie Illinois, zm. 9 maja 

1977 w Southampton w stanie Nowy Jork) – amerykański powieściopisarz i autor opowiadań, 

specjalizujący się w tematyce wojennej. Autor m.in. "Stąd do wieczności", "Długi tydzień w 

Parkman", "Pistolet", "Cienka czerwona linia". 

100. rocznica urodzin. 

 

10.11. - Arthur Rimbaud, właś. Jean Nicolas Arthur Rimbaud (ur. 20 października 1854 w 

Charleville-Mézières, zm. 10 listopada 1891 w Marsylii) – francuski poeta, zaliczany do 

grona tzw. poètes maudits. 

130. rocznica śmierci. 

 

24.11. - Carlo Collodi, właściwie Carlo Lorenzini (ur. 24 listopada 1826 we Florencji, zm. 26 

października 1890 tamże) – włoski pisarz i dziennikarz. Autor powieści i komedii, najbardziej 

znany jako twórca postaci Pinokia.  

195. rocznica urodzin. 

 

24.11. - Maria Janina Teresa Pawlikowska-Jasnorzewska z domu Kossak, primo voto 

Bzowska, secundo voto Pawlikowska, tertio voto Jasnorzewska (ur. 24 listopada 1891 w 

Krakowie, zm. 9 lipca 1945 w Manchesterze) – polska poetka i dramatopisarka 

dwudziestolecia międzywojennego. Laureatka Złotego Wawrzynu Akademickiego Polskiej 

Akademii Literatury w 1935 roku. Luźno związana ze Skamandrem. 

130. rocznica urodzin. 

 

Grudzień 

 

15.12. - Tymoteusz Karpowicz (ur. 15 grudnia 1921 w Zielonej koło Wilna, zm. 29 czerwca 

2005 w Oak Park k. Chicago) – poeta, prozaik, dramaturg, tłumacz; czołowy twórca poezji 

lingwistycznej, uznawany za ostatniego wielkiego modernistę. 

100. rocznica urodzin. 
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17.12. - Gabriela Zapolska, właśc. Maria Gabriela Janowska z domu Piotrowska herbu 

Korwin, primo voto Śnieżko-Błocka (ur. 30 marca 1857 w Podhajcach, zm. 17 grudnia 1921 

we Lwowie) – polska aktorka, dramatopisarka, powieściopisarka, publicystka, krytyczka 

teatralna i artystyczna. Przedstawicielka polskiego naturalizmu, wykpiwała moralną obłudę 

mieszczaństwa; pisała komedie satyryczne, dramaty i powieści. Ważne działa: "Moralność 

pani Dulskiej", "Żabusia", "Ich czworo", "Skiz".  

100. rocznica śmierci. 

 

25.12. - Narcyza Żmichowska, ps. Gabryella (ur. 4 marca 1819 w Warszawie, zm. 25 grudnia 

1876 tamże) – powieściopisarka i poetka, autorka "Poganki". Uważana za jedną z prekursorek 

feminizmu w Polsce. 

145. rocznica śmierci. 

 

26.12. - Henry Valentine Miller (ur. 26 grudnia 1891 w Nowym Jorku, zm. 7 czerwca 1980 w 

Los Angeles) – amerykański pisarz i malarz. Autor m.in. powieści  "Zwrotnik Raka", 

"Zwrotnik Koziorożca", trylogii "Różoukrzyżowanie". 

130. rocznica urodzin. 

 

29.12. - Rainer Maria Rilke (ur. 4 grudnia 1875 w Pradze, Austro-Węgry, zm. 29 grudnia 

1926 w sanatorium Valmont koło Montreux, Szwajcaria) – austriacki poeta, reprezentant 

liryki symbolicznej, prekursor egzystencjalizmu. 

95. rocznica śmierci. 

 

 

                                                                                                                    Oprac. Edyta Dobek 


