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Kalendarium rocznic literackich przypadających w 2022 r. 

 
 
STYCZEŃ  
2.01.  - Franciszek Zabłocki (ur. 2 stycznia 1752, zm. 10 września 1821 w Końskowoli) – 

komediopisarz i poeta polski, publicysta, tłumacz, ksiądz katolicki, wolnomularz, sekretarz 

Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, autor komedii "Fircyk w zalotach". 

270. rocznica urodzin. 

 
3.01. - John Ronald Reuel Tolkien (ur. 3 stycznia 1892 w Bloemfontein w Oranii, zm. 2 

września 1973 w Bournemouth) - brytyjski pisarz oraz profesor filologii klasycznej i literatury 

staroangielskiej na University of Oxford. Autor powieści "Władca Pierścieni", "Hobbit, czyli 

tam i z powrotem" spopularyzował literaturę fantasy. 

130. rocznica urodzin. 

 

5.01. -  Umberto Eco (ur. 5 stycznia 1932 w Alessandrii, zm. 19 lutego 2016 w Mediolanie) – 

włoski semiolog, filozof, bibliofil i mediewista, powieściopisarz, autor felietonów i esejów. 

Autor m.in. powieści "Imię róży", "Wyspa dnia poprzedniego", "Cmentarz w Pradze". 

90. rocznica urodzin. 

 

6.01. - Louis Braille (ur. 4 stycznia 1809 w Coupvray, zm. 6 stycznia 1852 w Paryżu) – 

francuski twórca alfabetu dla niewidomych, nazwanego później alfabetem Braille’a, organista. 

170. rocznica śmierci. 

 

7.01. - Jan Józef Ignacy Łukasiewicz (ur. 8 lub 23 marca 1822 w Zadusznikach, zm. 7 stycznia 

1882 w Chorkówce) – polski farmaceuta i przedsiębiorca, założyciel pierwszej na świecie 

kopalni ropy naftowej, wynalazca lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego w Europie.  

140. rocznica śmierci. 

 

10.01.  Melchior Wańkowicz (ur. 10 stycznia 1892 w Kalużycach, zm. 10 września 1974 w 

Warszawie) – polski pisarz, dziennikarz, reportażysta i publicysta. 

130. rocznica urodzin. 

 

18.01. Alan Alexander Milne (ur. 18 stycznia 1882 w Londynie, zm. 31 stycznia 1956 w 

Hartfield) – brytyjski pisarz, autor książek dla dzieci "Kubuś Puchatek" oraz "Chatka Puchatka".  

140. rocznica urodzin.  

 

21.01. Alfred Szklarski (ur. 21 stycznia 1912 w Chicago, zm. 9 kwietnia 1992 w Katowicach) – 

polski pisarz specjalizujący się w literaturze podróżniczo-przygodowej dla młodzieży, 

popularyzator wiedzy o polskich podróżnikach i przyrodnikach, redaktor literacki. Autor cyklu 

powieści o Tomku Wilmowskim oraz o Indianach Ameryki Północnej.  

110. rocznica urodzin.  

 

22.01. - Bolesław Leśmian, pierwotnie Bolesław Lesman (ur. 22 stycznia 1877 w Warszawie, 

zm. 5 listopada 1937 tamże) – polski poeta i prozaik żydowskiego pochodzenia, czołowy 

przedstawiciel literatury dwudziestolecia międzywojennego, krytyk literacki. 

145. rocznica urodzin. 
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23.01. - Ryszard Kapuściński (ur. 4 marca 1932 w Pińsku, zm. 23 stycznia 2007 w Warszawie) – 

polski reportażysta, publicysta, poeta i fotograf, zwany „cesarzem reportażu”. Autor m.in. 

"Chrystus z karabinem na ramieniu", "Wojna futbolowa", "Cesarz", "Szachinszach", 

"Lapidarium", "Heban", "Podróże z Herodotem". 

15. rocznica śmierci. 

 

25.01. - 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. 

140. rocznica urodzin. 

 

25.01. - Marian Brandys (ur. 25 stycznia 1912 w Wiesbaden, zm. 20 listopada 1998 w 

Warszawie) – polski prozaik, reportażysta. Jego głównym dziełem jest pięciotomowy „Koniec 

świata szwoleżerów”, opisujący losy bohaterów wojen napoleońskich. 

110. rocznica urodzin. 

 

27.01. - Lewis Carroll, właściwie Charles Lutwidge Dodgson (ur. 27 stycznia 1832 w Daresbury, 

zm. 14 stycznia 1898 w Guildford) – angielski naukowiec i artysta: matematyk, pisarz, poeta 

oraz fotograf; profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, autor powieści „Alicja w Krainie Czarów” i 

„Po drugiej stronie lustra”.  

190. rocznica urodzin. 

 

28.01. -  Astrid Anna Emilia Lindgren z domu Ericsson (ur. 14 listopada 1907 w Vimmerby, zm. 

28 stycznia 2002 w Sztokholmie) – szwedzka pisarka, autorka szeregu popularnych powieści dla 

dzieci i młodzieży, m.in. „Fizia Pończoszanka”, „Dzieci z Bullerbyn”, „Mio, mój Mio”, 

„Karlsson z Dachu”, „Emil ze Smalandii”, „Bracia Lwie Serce”, „Ronja, córka zbójnika”. 

20. rocznica śmierci. 

  

LUTY  

1.02. - Wisława Szymborska, właśc. Maria Wisława Anna Szymborska-Włodek (ur. 2 lipca 1923 

na Prowencie, obecnie część Kórnika, zm. 1 lutego 2012 w Krakowie) – polska poetka, eseistka, 

krytyczka, tłumaczka, felietonistka; laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1996). 

10. rocznica śmierci. 

 

2.02. - James Augustine Aloysius Joyce (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. Autor „Ulissesa”.  

140. rocznica urodzin. 

 

 3.02. - Bohumil Hrabal (ur. 28 marca 1914 w Brnie, zm. 3 lutego 1997 w Pradze) – czeski 

pisarz, wybitny twórca światowej literatury XX wieku. Na podstawie twórczości Hrabala 

powstało kilkanaście filmów, z których najbardziej znane są „Pociągi pod specjalnym 

nadzorem” Jiříego Menzla, nagrodzone w 1968 r. Oscarem za najlepszy film nieanglojęzyczny. 

25. rocznica śmierci. 

 

8.02. - Tadeusz Stefan Gajcy, ps. „Karol Topornicki”, „Roman Oścień”, „Topór” (ur. 8 lutego 

1922 w Warszawie, zm. 16 sierpnia 1944 tamże) – polski poeta czasu wojny, żołnierz Armii 

Krajowej. 

100. rocznica urodzin. 
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10.02. - Władysław Kazimierz Broniewski, pseudonim „Orlik” (ur. 17 grudnia 1897 w Płocku, 

zm. 10 lutego 1962 w Warszawie) – polski poeta i tłumacz literacki, autor liryki rewolucyjnej, 

patriotycznej, żołnierskiej i autobiograficznej; żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny 

polsko-bolszewickiej. 

60. rocznica śmierci. 

 

11.02. - Marian Hemar, właśc. Jan Marian Hescheles, ps. „Jan Mariański”, „Marian Wallenrod”, 

„Harryman” i inne (ur. 6 kwietnia 1901 we Lwowie, zm. 11 lutego 1972 w Dorking) – polski 

poeta, satyryk, komediopisarz, dramaturg, tłumacz poezji, autor tekstów 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". 

50. rocznica śmierci. 

 

14.02. - Onufry Kopczyński, właściwie Andrzej Kopczyński, krypt.: X. K. S. P. (ur. 30 listopada 

1735 w Czerniejewie k. Gniezna[1], zm. 14 lutego 1817 w Warszawie) – ksiądz pijar, poeta 

łaciński, pedagog, językoznawca, prekursor badań nad polską gramatyką, autor pierwszego 

podręcznika gramatyki języka polskiego.   

205. rocznica śmierci. 

 

19.02. - Napoleon Stanisław Adam Feliks Zygmunt Krasiński herbu Ślepowron (ur. 19 lutego 

1812 w Paryżu, zm. 23 lutego 1859 tamże) – hrabia, jeden z trójcy wieszczów, największych 

poetów polskiego romantyzmu. Autor m.in. "Irydiona", "Nie-Boskiej komedii", "Psalmów 

przyszłości".  

210. rocznica urodzin.   

 

19.02. - Knut Hamsun (ur. 4 sierpnia 1859 w Vågå jako Knud Pedersen, zm. 19 lutego 1952 w 

Nörmholmie koło Grimstad) – norweski pisarz, noblista literacki za rok 1920. Prekursor 

modernistycznych tendencji w powieści psychologicznej oraz egzystencjalnej. Autor m.in.  

powieści "Głód", "Błogosławieństwo ziemi". 

70. rocznica śmierci. 

 

22.02. - Stefan Zweig (ur. 28 listopada 1881 w Wiedniu, zm. 22 lutego 1942 w Petrópolis) – 

austriacki poeta, prozaik, dramaturg i tłumacz. Autor m.in. biografii "Balzac", "Gwiazdy 

ludzkości", "Maria Antonina", noweli "24 godziny z życia kobiety", "Amok", "Nowela 

szachowa", powieści "Dziewczyna z poczty", "Niecierpliwość serca".  

80. rocznica śmierci. 

 

22.02. - Andy Warhol (ur. 6 sierpnia 1928 w Pittsburghu, zm. 22 lutego 1987 w Nowym Jorku) – 

amerykański artysta, jeden z głównych przedstawicieli pop-artu, znany przede wszystkim z 

prostych i seryjnych kompozycji o wysokim kontraście kolorystycznym, do których używał 

techniki serigrafii.  

35. rocznica śmierci. 

 

25.02. - Karl Friedrich May (pol. Karol May, ur. 25 lutego 1842 w Ernstthal, zm. 30 marca 1912 

w Radebeul) – powieściopisarz niemiecki, znany głównie z powieści przygodowych o Dzikim 

Zachodzie. Głównymi bohaterami jego powieści są Old Shatterhand oraz Apacz Winnetou. Do 

najbardziej znanych utworów tego cyklu należą: "Winnetou" Cz.  I-III, "Old Surehand" Cz. I-III,  

"Szatan i Judasz" Cz. I-III, "Syn Łowcy Niedźwiedzi" – znany również pod tytułem "Old 

Shatterhand".   

180. rocznica urodzin. 
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26.02. - Victor Marie Hugo (ur. 26 lutego 1802 w Besançon, zm. 22 maja 1885 w Paryżu) – 

francuski pisarz, poeta, dramaturg i polityk. Jeden z najważniejszych twórców literatury 

francuskiej i czołowy przedstawiciel romantyzmu francuskiego. Autor poezji, dramatów 

wierszem i prozą oraz powieści, jak również listów i przemówień politycznych. Do jego 

najważniejszych dzieł należą powieści "Nędznicy" i "Katedra Marii Panny w Paryżu", dramat 

"Hernani" oraz jedyna we francuskiej literaturze epopeja "Legenda wieków".  

220. rocznica urodzin. 

 

27.02. -  Teofil Aleksander Lenartowicz (ur. 27 lutego 1822 w Warszawie, zm. 3 lutego 1893 we 

Florencji) – polski poeta romantyczny, etnograf, rzeźbiarz i konspirator. Tworzył wiersze 

patriotyczne i religijne, poematy historyczne oraz liryki oparte na folklorze mazowieckim, a 

także rzeźby portretowe, nagrobki.  

200. rocznica urodzin. 

 

27.02. - Maria Ludwika Kownacka (ur. 11 września 1894 w Słupie, zm. 27 lutego 1982 w 

Warszawie) – polska pisarka, tłumaczka z jęz. rosyjskiego, autorka sztuk scenicznych i 

słuchowisk radiowych dla dzieci, m.in. :" Plastusiowy pamiętnik", " Kajtkowe przygody", 

"Przygody Plastusia", "Rogaś z Doliny Roztoki". 

40. rocznica śmierci.   

 

29.02. - Józef Grzegorz Ratajczak (ur. 29 lutego 1932 w Poznaniu, zm. 24 maja 1999) – polski 

poeta i prozaik. Autor cenionych utworów dla dorosłych, m.in. powieści pt. "Dzień Twojej 

Matki". Wydał kilkanaście tomików poetyckich. Pisał także dla dzieci, m.in. sztuki teatralne i 

wiersze, w których chętnie stosował nowatorską formę, nawiązującą do świata dziecięcej 

wyobraźni.  

90. rocznica urodzin. 

 

MARZEC  

4.03. - Ryszard Kapuściński (ur. 4 marca 1932 w Pińsku, zm. 23 stycznia 2007 w Warszawie) – 

polski reportażysta, publicysta, poeta i fotograf, zwany „cesarzem reportażu”. Autor m.in. 

"Chrystus z karabinem na ramieniu", "Wojna futbolowa", "Cesarz", "Szachinszach", 

"Lapidarium", "Heban", "Podróże z Herodotem". 

95. rocznica urodzin. 

 

7.03. - Agnieszka Osiecka (ur. 9 października 1936 w Warszawie, zm. 7 marca 1997 tamże) – 

polska poetka, autorka tekstów piosenek, pisarka, reżyserka teatralna i telewizyjna, dziennikarka. 

25. rocznica śmierci.  

 

10.03. - Józef Rufin Wybicki (ur. 29 września 1747 w Będominie, zm. 10 marca 1822 w 

Manieczkach) – polski pisarz i polityk, napisał słowa Pieśni Legionów Polskich we Włoszech – 

późniejszego polskiego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego.  

200. rocznica śmierci. 

 

16.03. - Jan Antoni Grabowski (ur. 16 marca 1882 w Rawie Mazowieckiej, zm. 19 lipca 1950 w 

Warszawie) – pedagog, pisarz, znawca sztuki, autor podręczników geometrii, monografii 

zabytków, przewodników po Warmii i Mazurach, twórca wielu książek dla dzieci i młodzieży, z 

których największą popularność zyskały opowiadania o zwierzętach. 

140. rocznica urodzin. 
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18.03. - Stéphane Mallarmé, właśc. Étienne Mallarmé (ur. 18 marca 1842 w Paryżu, zm. 9 

września 1898 w Valvin, Vulaines-sur-Seine, koło Fontainebleau) – francuski poeta, teoretyk 

sztuki i krytyk literacki uważany za najwybitniejszego przedstawiciela XIX-wiecznego 

symbolizmu. Jego twórczość określana bywa mianem liryki skupienia słów, estetyki pustki oraz 

alchemii słowa. 

180. rocznica urodzin. 

 

18.03. - John Hoyer Updike (ur. 18 marca 1932 w Reading, zm. 27 stycznia 2009 w Beverly 

Farms, Massachusetts) – amerykański pisarz i poeta. Tematem jego książek było zazwyczaj 

życie przedstawicieli amerykańskiej protestanckiej klasy średniej z małego miasteczka. Updike 

opublikował 21 powieści (m.in. "Czarownice z Eastwick"), wiele zbiorów opowiadań i poezji, 

tekstów krytycznych oraz książek dla dzieci.  

90. rocznica urodzin.   

 

19.03. - Józef Ignacy Kraszewski (ur. 28 lipca 1812 w Warszawie, zm. 19 marca 1887 w 

Genewie) – polski pisarz, publicysta, wydawca, historyk, encyklopedysta, działacz społeczny i 

polityczny, współzałożyciel Macierzy Polskiej, autor z największą liczbą wydanych książek i 

wierszy w historii literatury polskiej (pod tym względem siódmy na świecie) oraz malarz.  

135. rocznica śmierci. 

 

21.03. - Andrzej Bursa (ur. 21 marca 1932 w Krakowie, zm. 15 listopada 1957 tamże) – polski 

poeta, prozaik, dramaturg i dziennikarz, należał do pokolenia „Współczesności”, zaliczany do 

kręgu poetów wyklętych. Autor m.in. poematu "Luiza", powieści "Zabicie ciotki", sztuki 

teatralnej  " Karbunkuł" oraz wierszy.  

90. rocznica urodzin. 

 

22.03. -  Johann Wolfgang von Goethe (ur. 28 sierpnia 1749 we Frankfurcie nad Menem, zm. 22 

marca 1832 w Weimarze) – niemiecki poeta przełomu XVIII i XIX wieku i najwybitniejszy 

przedstawiciel literatury niemieckiej, dramaturg, prozaik, uczony, polityk. Był czołowym 

przedstawicielem klasycyzmu weimarskiego oraz prekursorem romantyzmu. Autor m.in. 

powieści "Cierpienia młodego Wertera". 

190. rocznica śmierci. 

 

23. 03. - Stendhal, właśc. Marie-Henri Beyle (ur. 23 stycznia 1783 w Grenoble zm. 23 marca 

1842 w Paryżu) – francuski pisarz romantyk, prekursor realizmu w literaturze. Autor m.in. 

powieści "Czerwone i czarne", "Pustelnia parmeńska".  

180. rocznica śmierci.  

 

23.03. - Jan Józef Ignacy Łukasiewicz (ur. 8 lub 23 marca 1822 w Zadusznikach, zm. 7 stycznia 

1882 w Chorkówce) – polski farmaceuta i przedsiębiorca, założyciel pierwszej na świecie 

kopalni ropy naftowej, wynalazca lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego w Europie, 

rewolucjonista i działacz niepodległościowy. Jako pierwszy na świecie wykorzystał na skalę 

przemysłową korzyści, jakie daje ropa naftowa.  

200. rocznica urodzin. 

 

23.03. - Roman Pisarski (ur. 23 marca 1912 w Stanisławowie, zm. 10 lipca 1969 w Warszawie) – 

polski pisarz, autor książek dla dzieci, nauczyciel. Opublikował m.in. "Kolorowa gramatyka" 

(wiersze), "Domy, zamki, pałace" (opowiadania wierszem), "Jak się mieszka tu i tam 

(opowiadania wierszem)", "Wakacje w zoo" (powieść), "O psie, który jeździł koleją" 

(opowiadanie), "Petros pelikan", "Piernikarze z Torunia" (sztuka teatralna). 

110. rocznica urodzin. 
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30.03. - Gabriela Zapolska, właśc. Maria Gabriela Janowska z domu Piotrowska, 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, m.in. "Kaśka Kariatyda", "Sezonowa miłość", 

"Moralność pani Dulskiej", "Skiz", "Panna Maliczewska".  

165. rocznica urodzin. 

 

KWIECIEŃ  

1.04.  - Józef Mackiewicz (ur. 1 kwietnia 1902 w Petersburgu, zm. 31 stycznia 1985 w 

Monachium) – polski pisarz i publicysta. W maju 1943 po odkryciu przez Niemców w Katyniu 

grobów oficerów polskich zamordowanych przez Sowietów, na zaproszenie niemieckie i za 

zgodą polskich władz podziemnych udał się do Katynia jako obserwator ekshumacji zwłok.  

120. rocznica urodzin. 

 

2.04. -  Ferenc Molnár, właśc. Ferenc Neumann (ur. 12 stycznia 1878 w Budapeszcie, Austro-

Węgry; zm. 1 kwietnia 1952 w Nowym Jorku) – węgierski pisarz, dramaturg i dziennikarz. 

Światowy rozgłos przyniosła mu powieść "Chłopcy z Placu Broni", która została przetłumaczona 

na 43 języki. Międzynarodową renomę zyskał również jako dramaturg, autor 42 sztuk 

teatralnych wystawianych na scenach europejskich i amerykańskich 

 70. rocznica śmierci. 

 

9.04. - Wojciech Romuald Bogusławski (ur. 9 kwietnia 1757 w Glinnie, zm. 23 lipca 1829 w 

Warszawie) – polski aktor, śpiewak operowy, reżyser, pisarz, dramatopisarz, tłumacz; 

propagator ideologii oświecenia, wolnomularz; dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie i 

założyciel teatru w Kaliszu. Autor "Fraskatanki", "Mieszczek modnych", "Ślubu modnego".  

265. rocznica urodzin. 

 

9.04. - Alfred Szklarski (ur. 21 stycznia 1912 w Chicago, zm. 9 kwietnia 1992 w Katowicach) – 

polski pisarz specjalizujący się w literaturze podróżniczo-przygodowej dla młodzieży, 

popularyzator wiedzy o polskich podróżnikach i przyrodnikach, redaktor literacki. Autor cyklu 

powieści o Tomku Wilmowskim oraz o Indianach Ameryki Północnej.  

30. rocznica śmierci.   

 

10.04. - Eric Knight (ur. 10 kwietnia 1897 w Yorkshire, zm. 15 stycznia 1943 w Surinamie) – 

amerykański pisarz angielskiego pochodzenia, autor powieści dla dzieci „Lassie, wróć!” 

125. rocznica urodzin.  

 

11.04. - Kurt Vonnegut (ur. 11 listopada 1922 w Indianapolis, zm. 11 kwietnia 2007 w Nowym 

Jorku) – amerykański pisarz i publicysta, tworzący literaturę postmodernistyczną i science 

fiction. Autor powieści, opowiadań, dramatów.  

15. rocznica śmierci. 

 

14.04. - Danuta Wawiłow (ur. 14 kwietnia 1942 w Koźmodiemiansku, zm. 29 maja 1999 w 

Warszawie) – autorka literatury dziecięcej, poetka, prozaiczka, tłumaczka, autorka słuchowisk 

radiowych. Wydała m.in. tomiki wierszy "Rupaki", "Kałużyści". 

80. rocznica urodzin. 
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15.04. - Szymon Kobyliński, właściwie Tadeusz Szymon Kobyliński (ur. 22 maja 1927 w 

Warszawie, zm. 15 kwietnia 2002 tamże) – polski grafik, rysownik, karykaturzysta, satyryk, 

historyk, scenograf (głównie teatralny, ale także filmowy), jeden z prekursorów polskiego 

komiksu. 

20. rocznica śmierci. 

 

16.04. - Yasunari Kawabata (ur. 14 czerwca 1899 w Osace, zm. 16 kwietnia 1972 w Zushi) – 

prozaik i poeta japoński. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1968. 

Opublikował m.in. powieści "Krystaliczne fantazje", "Kraina śniegu", "Tysiąc żurawi", "Śpiące 

piękności".  

50. rocznica śmierci. 

 

20.04. -  Wincenty Ferreriusz Jakub Pol, ps. „Janusz” (ur. 20 kwietnia 1807 w Lublinie, zm. 2 

grudnia 1872 w Krakowie) – polski poeta, geograf. 

215. rocznica urodzin. 

 

21.04. - Mira Jaworczakowa (ur. 21 kwietnia 1917 w Sartanie k. Mariupola, zm. 5 października 

2009 w Krakowie) – polska pisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży oraz opowiadań 

historycznych. Autorka m.in.:" Marmotek z gór", "Kolorowa kołderka", "Jacek, Wacek i 

Pankracek", "Oto jest Kasia".  

105 rocznica urodzin.  

 

24.04. -  Lucy Maud Montgomery (ur. 30 listopada 1874 w Clifton na Wyspie Księcia Edwarda, 

zm. 24 kwietnia 1942 w Toronto) – kanadyjska pisarka, autorka m.in. cyklu powieściowego 

"Ania z Zielonego Wzgórza".  

80. rocznica śmierci. 

 

MAJ  

4.05. -  Konstanty Aleksander Jeleński, przydomek „Kot” (ur. 2 stycznia 1922 w Warszawie, zm. 

4 maja 1987 w Paryżu) – polski intelektualista, eseista, krytyk i publicysta związany z paryską 

„Kulturą”, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych, uczestnik Kongresu Wolności Kultury.  

35. rocznica śmierci. 

 

7.05. - Władysław Stanisław Reymont, właśc. Stanisław Władysław Rejment (ur. 7 maja 1867 w 

Kobielach Wielkich, zm. 5 grudnia 1925 w Warszawie) – polski pisarz, prozaik i nowelista, 

jeden z głównych przedstawicieli realizmu z elementami naturalizmu w prozie Młodej Polski. 

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za czterotomową „epopeję chłopską” "Chłopi".  

155. rocznica urodzin. 

 

11.05. - Lucyna Krzemieniecka, właśc. Wiera Zeidenberg (ur. 11 maja 1907 w Warszawie, zm. 

22 września 1955 tamże) – polska pisarka pochodzenia żydowskiego, autorka popularnych, 

wielokrotnie wznawianych utworów dla dzieci, poetka. Była związana ze „Świerszczykiem”, 

„Płomykiem”, „Płomyczkiem”, „Iskierkami”, Teatrem „Baj” i Polskim Radiem, kontynuując 

obfitą twórczość literacką dla dzieci. 

115. rocznica urodzin. 

 

14.05. - August Strindberg (ur. 22 stycznia 1849 w Sztokholmie, zm. 14 maja 1912 tamże) – 

szwedzki pisarz. Twórca dramatów, powieści, esejów i utworów poetyckich, malarz i fotograf. 

Uznawany za ojca współczesnego teatru. Przedstawiciel naturalizmu i prekursor ekspresjonizmu. 

110. rocznica śmierci. 

 



8 

 

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

polski prozaik, dramaturg, reportażysta i tłumacz, a także scenarzysta. Opublikował m.in. 

opowiadania "Wspomnienia indyjskie", "Sekret i inne opowiadania", powieści "Kamienne 

niebo", "Wielbłąd na stepie", "Obłęd".  

40. rocznica śmierci. 

 

19.05. - Bolesław Prus, właściwie Aleksander Głowacki herbu Prus (ur. 20 sierpnia 1847 w 

Hrubieszowie, zm. 19 maja 1912 w Warszawie) – polski pisarz, prozaik, nowelista i publicysta 

okresu pozytywizmu, współtwórca polskiego realizmu, kronikarz Warszawy, myśliciel i 

popularyzator wiedzy, działacz społeczny, propagator turystyki pieszej i rowerowej. Autor nowel 

i opowiadań ("Grzechy dzieciństwa", "Omyłka", "Z legend dawnego Egiptu") oraz powieści 

("Anielka", "Placówka", "Lalka", "Emancypantki", "Faraon".  

 110. rocznica śmierci. 

 

20.05. - Sigrid Undset (ur. 20 maja 1882 w Kalundborgu, zm. 10 czerwca 1949 w Lillehammer) 

– norweska powieściopisarka i nowelistka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 

1928  za „niezapomniany opis skandynawskiego średniowiecza”. Opublikowała m.in. powieści 

"Krystyna, córka Lavransa", "Legenda o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu", "Olaf, syn 

Auduna", "Krzak gorejący", "Wierna żona". 

140. rocznica urodzin. 

 

23.05. Maria Stanisława Konopnicka z domu Wasiłowska (ur. 23 maja 1842 w Suwałkach, zm. 8 

października 1910 we Lwowie) – polska poetka i nowelistka okresu pozytywizmu, krytyczka 

literacka, publicystka i tłumaczka; jedna z najwybitniejszych pisarek w historii literatury 

polskiej. Autorka m.in. zbiorów nowel "Na drodze", "Ludzie i rzeczy", utworów dla dzieci "O 

Janku Wędrowniczku", "O krasnoludkach i o sierotce Marysi", "Na jagody", wierszy "Rota", 

"Stefek Burczymucha", "Wolny najmita". 

180. rocznica urodzin.   

 

24.05. - Michał Choromański (ur. 22 czerwca 1904 w Jelizawietgradzie, zm. 24 maja 1972 w 

Warszawie) – polski pisarz i dramaturg. Ważne dzieła: "Biali bracia", "Zazdrość i medycyna", 

"Schodami w górę, schodami w dół". 

50. rocznica śmierci. 

 

28.05. - Patrick Victor Martindale White (ur. 28 maja 1912 w Londynie, zm. 30 września 1990 w 

Sydney) – australijski prozaik, poeta i dramaturg. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 

w 1973. Wydał m.in.: "Drzewo człowiecze", "Voss", "Wóz ognisty", "Węzeł", "Wiwisekcja".   

110. rocznica urodzin.  

 

31.05. - Leopold Henryk Staff (ur. 14 listopada 1878 we Lwowie, zm. 31 maja 1957 w 

Skarżysku-Kamiennej) – polski poeta, tłumacz i eseista. Jeden z najwybitniejszych twórców 

literatury XX wieku, kojarzony głównie jako przedstawiciel współczesnego klasycyzmu; 

prekursor poezji codzienności, związany także z franciszkanizmem i parnasizmem. W roku 1950 

nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.  

65. rocznica śmierci. 
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CZERWIEC  

3.06. - Adolf Dygasiński (ur. 7 marca 1839 w Niegosławicach, zm. 3 czerwca 1902 w Grodzisku 

Mazowieckim) – polski powieściopisarz, publicysta, pedagog, encyklopedysta, jeden z głównych 

przedstawicieli naturalizmu w literaturze polskiej. W swojej twórczości często poruszał tematykę 

życia mieszkańców wsi i małych miasteczek, podkreślając wspólnotę losów ludzi i zwierząt. 

Ważne dzieła :" Na warszawskim bruku", "As", "Zając", "Beldonek", "Gody życia". 

120. rocznica śmierci. 

 

6.06. - Jerzy Broszkiewicz (ur. 6 czerwca 1922 we Lwowie, zm. 4 października 1993 w 

Krakowie) – polski prozaik, dramatopisarz, eseista, publicysta oraz autor fantastyki naukowej i 

utworów dla dzieci m.in. "Wielka, większa i największa", "Długi deszczowy tydzień". 

100. rocznica urodzin. 

 

8.06. -  Wiktor Woroszylski (ur. 8 czerwca 1927 w Grodnie, zm. 13 września 1996 w 

Warszawie) – polski poeta, prozaik, tłumacz i recenzent filmowy. Pisał lirykę refleksyjną, 

opowiadania, szkice, utwory dla dzieci i młodzieży.  

95. rocznica urodzin 

 

12.06. - Bułat Okudżawa (ur. 9 maja 1924 w Moskwie, zm. 12 czerwca 1997 w Paryżu) – 

rosyjski bard, poeta, prozaik, kompozytor ballad, pieśni lirycznych i satyrycznych, dramaturg. 

25. rocznica śmierci. 

 

19.06. - James Matthew Barrie (ur. 9 maja 1860 w Kirriemuir, zm. 19 czerwca 1937 w 

Londynie) – szkocki dramaturg i powieściopisarz, który zasłynął na całym świecie jako autor 

sztuki i powieści pt. "Piotruś Pan".  

85. rocznica śmierci. 

 

27.06. -  Thomas Michael Bond (ur. 13 stycznia 1926 w Newbury, zm. 27 czerwca 2017 w 

Londynie) – brytyjski pisarz, najbardziej znany jako autor serii książek dla dzieci o przygodach 

misia Paddingtona (od 1958). Do 1976 powstało 19 książek o Paddingtonie. 

5. rocznica śmierci. 

 

28.06.- Luigi Pirandello (ur. 28 czerwca 1867 w Agrigento, zm. 10 grudnia 1936 w Rzymie) – 

dramaturg, powieściopisarz i nowelista włoski. W swej twórczości zajmował się człowiekiem i 

społeczeństwem – hipokryzją i stereotypami funkcjonującymi w stosunkach międzyludzkich.  

W 1934 r. został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.  

155. rocznica urodzin. 

 

30.06. -  Miron Białoszewski (ur. 30 czerwca 1922 w Warszawie, zm. 17 czerwca 1983 tamże) – 

polski poeta, prozaik, dramatopisarz i aktor teatralny. Zdobył uznanie po wydaniu tomu 

"Pamiętnik z powstania warszawskiego", w którym 26 lat po koszmarach wojennych spisał swe 

przeżycia powstańcze. Następnie ukazały się dalsze tomy prozy: "Donosy rzeczywistości" 

(1973), "Szumy, zlepy, ciągi" (1976) oraz "Zawał" (1977). 

100. rocznica urodzin. 
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LIPIEC  

2.07. - Hermann Karl Hesse, ps. Emil Sinclair (ur. 2 lipca 1877 w Calw, zm. 9 sierpnia 1962 w 

Montagnoli w kantonie Ticino) – prozaik, poeta i eseista niemiecki o poglądach pacyfistycznych.  

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1946 r. Autor powieści o kontekście 

egzystencjalnym, nawiązujących do filozofii buddyjskiej oraz psychoanalizy, których tematem 

jest zazwyczaj samotne poszukiwanie harmonii i głębi duchowej w skłóceniu ze społeczeństwem 

("Wilk stepowy", "Siddhartha").  

145. rocznica urodzin. 

 

2.07. - Vladimir Nabokov ( ur. 10 kwietnia?/ 22 kwietnia 1899 w Petersburgu, zm. 2 lipca 1977 

w Montreux) – rosyjski i amerykański pisarz, tworzący do mniej więcej 1938 roku głównie w 

języku ojczystym, potem głównie w języku angielskim, autor kilku tekstów w języku 

francuskim. Szeroką sławę przyniosła mu powieść Lolita (opublikowana w Paryżu, 1955). 

45. rocznica śmierci. 

 

3.07. - Kenneth Grahame (ur. 8 marca 1859 w Edynburgu, zm. 6 lipca 1932 w Pangbourne, 

Berkshire) – brytyjski ekonomista i pisarz, pochodzenia szkockiego. Zasłynął pełnymi humoru 

powieściami "Złoty wiek" (1895) i "Dni marzeń"(1898); współcześnie ceniony przede 

wszystkim za baśń "O czym szumią wierzby".   

90. rocznica śmierci. 

 

6.07. - William Cuthbert Faulkner (ur. 25 września 1897 w New Albany w stanie Missisipi, zm. 

6 lipca 1962 w Oxford) – amerykański powieściopisarz, autor opowiadań i poeta. Laureat 

Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1949. Opublikował m.in. "Punkt zwrotny"– 
powieść, "Absalomie, Absalomie" – powieść, "Niepokonane"– powieść, "Dzikie palm" - 
powieść. 
 60. rocznica śmierci. 

 

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

Trybunalskiego, zm. 7 lipca 1992 w Warszawie) – pisarka polska, prozaik i autorka powieści dla 

młodzieży "Czarne Stopy" oraz wspomnień z niemieckiego obozu  koncentracyjnego Auschwitz-

Birkenau w którym była więziona "Dymy nad Birkenau". 

30. rocznica śmierci. 

 

12.07. - Bruno Schulz (ur. 12 lipca 1892 w Drohobyczu, zm. 19 listopada 1942 tamże) – polski 

prozaik żydowskiego pochodzenia, grafik, malarz, rysownik i krytyk literacki. Ważne dzieła: 

"Sklepy cynamonowe", "Sanatorium pod Klepsydrą". 

130. rocznica urodzin. 

 

12.07. - Ryszard Liskowacki (ur. 12 lipca 1932 w Warszawie, zm. 16 grudnia 2006 w 

Szczecinie) – polski pisarz, dramaturg, poeta, dziennikarz i publicysta. Autor m.in. powieści dla 

młodzieży: Cykl – "My z Marymontu", Cykl – "Związek Sprawiedliwych", Cykl – "Wodzu 

wyspa jest twoja". 

90. rocznica urodzin. 

 

18.07. - Jane Austen (ur. 16 grudnia 1775 w Steventon, zm. 18 lipca 1817 w Winchesterze) – 

angielska pisarka. Autorka powieści opisujących życie angielskiej klasy wyższej z początku XIX 

wieku. Opublikowała m.in.: "Rozważna i romantyczna", "Duma i uprzedzenie", "Mansfield 

Park", "Emma", "Opactwo Northanger".  

205. rocznica śmierci. 
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21.07. - Kazimierz Damazy Moczarski (ur. 21 lipca 1907 w Warszawie, zm. 27 września 1975 

tamże) – polski dziennikarz, pisarz, żołnierz Armii Krajowej w stopniu kapitana, szef Biura 

Informacji i Propagandy ZWZ-AK; autor książki "Rozmowy z katem", będącej relacją ze 

wspólnego pobytu w więzieniu z generałem SS Jürgenem Stroopem. 

115. rocznica urodzin. 

 

Marian Orłoń (ur. 23 lipca 1932 w Ludwinowie koło Gostynia, zm. 12 grudnia 1990 w 

Poznaniu) – polski prozaik oraz autor utworów dla dzieci i młodzieży. 

90. rocznica urodzin. 

 

24.07. - Alexandre Dumas (ur. 24 lipca 1802, zm. 5 grudnia 1870) – francuski pisarz i 

dramaturg. Największą sławę przyniosły mu powieści historyczne i przygodowe m.in.: "Hrabia 

Monte Christo", cykl o muszkieterach: "Trzej muszkieterowie", "Dwadzieścia lat później", 

"Wicehrabia de Bragelonne".  

220. rocznica urodzin. 

 

28.07. - 19.03. - Józef Ignacy Kraszewski (ur. 28 lipca 1812 w Warszawie, zm. 19 marca 1887 w 

Genewie) – polski pisarz, publicysta, wydawca, historyk, encyklopedysta, działacz społeczny i 

polityczny, współzałożyciel Macierzy Polskiej, autor z największą liczbą wydanych książek i 

wierszy w historii literatury polskiej (pod tym względem siódmy na świecie) oraz malarz.  

210. rocznica urodzin. 

 

29.07. - Aleksander Wat, właściwie Aleksander Chwat (ur. 1 maja 1900 w Warszawie, zm. 29 

lipca 1967 w Antony) – polski pisarz i poeta pochodzenia żydowskiego. Tłumacz literatury 

anglosaskiej, francuskiej, niemieckiej, rosyjskiej i radzieckiej. Współtworzył polski futuryzm – 

w 1919 współaranżował „pierwszy polski występ futurystyczny”. Ważne dzieła: "Ja z jednej 

strony i Ja z drugiej strony mego mopsożelaznego piecyka", "Bezrobotny Lucyfer". 

55. rocznica śmierci.  

 

SIERPIEŃ  

2.08. - Adam Prot Asnyk (ur. 11 września 1838 w Kaliszu, zm. 2 sierpnia 1897 w Krakowie) – 

polski poeta i dramatopisarz; w czasie powstania styczniowego (1863–1864) członek Rządu 

Narodowego (1863); doktor filozofii (1866), w latach 1889–1894 redaktor dziennika „Nowa 

Reforma”. Motywem wielu jego utworów jest krajobraz górski, zwłaszcza tatrzański. 

125. rocznica śmierci.  

 

2.08. - Wanda Maria Chotomska (ur. 26 października 1929 w Warszawie, zm. 2 sierpnia 2017 

tamże) – polska pisarka, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży, autorka cyklu 

programów telewizyjnych dla dzieci Jacek i Agatka (1962–1973). 

5. rocznica śmierci. 

 

6.08. - Kazimiera „Iłła” Iłłakowiczówna (ur. 6 sierpnia 1892 w Wilnie, zm. 16 lutego 1983 w 

Poznaniu) – polska poetka, prozaiczka, autorka dramatów i tłumaczka. Uprawiała szczególną 

poezję metafizyczną. Stała się mistrzynią wiersza tonicznego (tonizm). 

130. rocznica urodzin. 
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7.08. - Janusz Korczak, właśc. Henryk Goldszmit[a], ps. „Stary Doktor” (ur. 22 lipca 1878 lub 

1879 w Warszawie, zm. w sierpniu 1942, prawdopodobnie 7 sierpnia 1942, w Treblince) – 

polsko-żydowski lekarz, pedagog, pisarz, publicysta i działacz społeczny. Był pionierem działań 

w dziedzinie diagnozowania wychowawczego oraz prekursorem działań na rzecz praw dziecka-

człowieka. Autor m.in. utworów:" Kajtuś czarodziej", "Król Maciuś na wyspie bezludnej", "Król 

Maciuś Pierwszy".  

80. rocznica śmierci.   

 

12.08. - Józef Andrzej (Jędrzej) Załuski (ur. 12 sierpnia 1702, zm. 7 stycznia 1774) – polski 

duchowny katolicki, biskup kijowski, mecenas nauki i kultury, bibliofil, edytor, bibliograf, 

historyk, poeta, dramatopisarz, współzałożyciel Biblioteki Załuskich w Warszawie. 

320. rocznica urodzin. 

 

13.08. - James Olivier Curwood (ur. 12 czerwca 1878 w Owosso, Michigan, zm. 13 sierpnia 

1927 tamże) – amerykański pisarz. Najbardziej znane powieści Curwooda to „Włóczęgi 

Północy” i „Szara Wilczyca” – ze zwierzętami w roli głównych bohaterów oraz „Łowcy 

wilków”, „Łowcy złota”, „Dolina Ludzi Milczących” i „Najdziksze serca” – książka o 

przygodach mieszkańców północnych rejonów Kanady.  

95. rocznica śmierci. 

 

13.08. - Adam Ważyk, właściwie Adam Wagman (ur. 17 listopada 1905 w Warszawie, zm. 13 

sierpnia 1982 tamże) – polski poeta, prozaik, eseista, tłumacz pochodzenia żydowskiego. 

40. rocznica śmierci.  

 

14.08. - 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”. Autor legend oraz wierszy o tematyce patriotycznej. 

155. rocznica urodzin. 

 

14.08. - John Galsworthy (ur. 14 sierpnia 1867 w Kingston upon Thames, zm. 31 stycznia 1933 

w Londynie) – brytyjski powieściopisarz, nowelista, poeta i dramaturg, przedstawiciel realizmu 

krytycznego, w literaturze angielskiej, tradycyjnie nazywany „epikiem ery wiktoriańskiej". 

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1932; z uzasadnienia komisji otrzymał ją 

„za wielką sztukę prozatorską której szczytem jest "Saga rodu Forsyte’ów", wielotomowa 

powieść rzeka autora, nad którą pracował przeszło 20 lat twórczej aktywności". 

155. rocznica urodzin. 

 

15.08. - Harry Maxwell Harrison (właśc. Henry Maxwell Dempsey, ur. 12 marca 1925 w 

Stamford, zm. 15 sierpnia 2012 w Brighton) – amerykański pisarz science fiction.  

10. rocznica śmierci. 

 

18.08. -  Samuel Bogumił Linde (ur. 11 lub 24 kwietnia 1771 w Toruniu, zm. 8 sierpnia 1847 w 

Warszawie) – polski slawista, leksykograf, językoznawca, tłumacz, bibliograf, pedagog i 

bibliotekarz, autor monumentalnego "Słownika języka polskiego" (1807–1814). 

175. rocznica śmierci. 
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18.08. - Edward Jerzy Stachura, pseudonim „Sted” (ur. 18 sierpnia 1937 w Charvieu, zm. 24 

lipca 1979 w Warszawie) – polski poeta, prozaik, pieśniarz i tłumacz, laureat Nagrody Fundacji 

im. Kościelskich (1972); do listopada 1948 mieszkał we Francji. Ważne dzieła : "Cała 

jaskrawość", "Siekierezada albo Zima leśnych ludzi", "Wszystko jest poezja", "Kropka nad 

ypsylonem", "Fabula rasa". 

85. rocznica urodzin. 

 

19.08. - Janusz Andrzej Głowacki (ur. 13 września 1938 w Poznaniu, zm. 19 sierpnia 2017 w 

Marsa Alam) – polski prozaik, dramaturg, scenarzysta, felietonista i eseista.  

5. rocznica śmierci. 

 

20.08. - Bolesław Prus, właściwie Aleksander Głowacki herbu Prus (ur. 20 sierpnia 1847 w 

Hrubieszowie, zm. 19 maja 1912 w Warszawie) – polski pisarz, prozaik, nowelista i publicysta 

okresu pozytywizmu, współtwórca polskiego realizmu, kronikarz Warszawy, myśliciel i 

popularyzator wiedzy, działacz społeczny, propagator turystyki pieszej i rowerowej. Autor nowel 

i opowiadań ("Grzechy dzieciństwa", "Omyłka", "Z legend dawnego Egiptu" oraz powieści 

"Anielka", "Placówka", "Lalka", "Emancypantki", "Faraon".  

175. rocznica urodzin. 

 

31.08. - 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. 

155. rocznica śmierci. 

 

 

WRZESIEŃ  

1.09. - Kornelia Dobkiewiczowa (ur. 1 września 1912 w Petersburgu, zm. 5 lipca 1990 w 

Katowicach) – polska pisarka, autorka utworów dla młodzieży i folklorystka. 

110. rocznica urodzin. 

 

3.09. - Władysław Syrokomla, właśc. Ludwik Władysław Franciszek Kondratowicz herbu 

Syrokomla (ur. 29 września 1823 w Smolhowie, zm. 15 września 1862 w Wilnie) – polski poeta 

i tłumacz epoki romantyzmu. Nazywany często lirnikiem wioskowym, autor ironicznych wierszy 

stylizowanych na XVIII-wieczną sielankę oraz przyśpiewek ludowych. 

160. rocznica śmierci. 

 

5.09. - Aleksiej Konstantinowicz Tołstoj hrabia (ur. 24 sierpnia?/ 5 września 1817, zm. 28 

września?/ 10 października 1875 w Krasnym Rogu w guberni czernihowskiej) – pisarz i 

dramaturg rosyjski, towarzysz młodości, później wielki łowczy dworu Aleksandra II. W satyrach 

zwalczał jednocześnie reakcję i biurokrację, radykalizm i materializm. 

205. rocznica urodzin.   

 

12.09. - Piotr Skarga herbu Pawęża, SJ (ur. 2 lutego 1536 w Grójcu, zm. 27 września 1612 w 

Krakowie) – polski jezuita, teolog, pisarz i kaznodzieja, czołowy polski przedstawiciel 

kontrreformacji, kaznodzieja nadworny Zygmunta III Wazy, rektor Kolegium Jezuitów w 

Wilnie, pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego. Autor "Żywotów świętych" i "Kazań 

sejmowych".   

410. rocznica śmierci. 
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16.09. - Karen Blixen, właśc. Karen Christence von Blixen-Finecke (ur. 17 kwietnia 1885 w 

Rungsted k. Kopenhagi, zm. 7 września 1962 tamże) – duńska pisarka, znana głównie ze 

wspomnień o swoim życiu w Kenii, wydanych jako "Pożegnanie z Afryką".  

60. rocznica śmierci. 

 

21.09. -  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", "Rob Roy", "Ivanhoe", "Klasztor", " Przygody Nigela", "Narzeczona". 

190. rocznica śmierci. 

 

25.09. - William Cuthbert Faulkner (ur. 25 września 1897 w New Albany w stanie Missisipi, zm. 

6 lipca 1962 w Oxford) – amerykański powieściopisarz, autor opowiadań i poeta. Laureat 

Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1949. Opublikował m.in. "Punkt zwrotny"– 
powieść, "Absalomie, Absalomie" – powieść, "Niepokonane"– powieść, "Dzikie palm" - 
powieść. 
125. rocznica urodzin.  

 

26.09. -  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.  

75. rocznica śmierci. 

 

28.09. - Roman Brandstaetter (ur. 3 stycznia 1906 w Tarnowie, zm. 28 września 1987 w 

Poznaniu) – polski pisarz, poeta, dramaturg i tłumacz. Znawca Biblii.  

35. rocznica śmierci. 

 

29.09. - Józef Rufin Wybicki (ur. 29 września 1747 w Będominie, zm. 10 marca 1822 w 

Manieczkach) – polski pisarz i polityk, napisał słowa Pieśni Legionów Polskich we Włoszech – 

późniejszego polskiego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego.  

275. rocznica urodzin. 

 

29.09. - Émile Édouard Charles Antoine Zola (ur. 2 kwietnia 1840 w Paryżu, zm. 29 września 

1902 w Paryżu) – eseista, dziennikarz, krytyk sztuki, francuski pisarz, główny przedstawiciel 

naturalizmu. Ważne dzieła: cykl "Rougon-Macquartowie", powieść "Teresa Raquin", trylogia 

"Trzy miasta". 

120. rocznica śmierci. 

 

29.09. - Janina Porazińska (ur. 29 września 1882 w Lublinie, zm. 2 listopada 1971 w Warszawie) 

– polska prozaiczka, redaktorka, tłumaczka literatury skandynawskiej i literatury 

szwedzkojęzycznej. Swoją twórczość szczególnie poświęciła literaturze dziecięcej. 

Opublikowała m.in.: " Kichuś majstra Lepigliny", "W Wojtusiowej izbie", "Kozucha 

Kłamczucha", "Kto mi dał skrzydła (o Janie Kochanowskim)", "Pamiętnik Czarnego Noska". 

140. rocznica urodzin. 

 

PAŹDZIERNIK  

5.10. - Władysław Kopaliński, właściwie Władysław Jan Stefczyk, przed II wojną światową Jan 

Sterling (ur. 14 listopada 1907 w Warszawie, zm. 5 października 2007 tamże) – polski 

leksykograf, tłumacz, wydawca, w latach 1949–1954 prezes i redaktor naczelny Spółdzielni 

Wydawniczej „Czytelnik”. Twórca "Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych", 

potocznie nazywanego słownikiem Kopalińskiego.  

15. rocznica śmierci. 
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9.10. -  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". 

475. rocznica urodzin. 

 

11.10. - Halina Poświatowska z domu Myga (ur. 9 maja 1935 w Częstochowie, zm. 11 

października 1967 w Warszawie) – polska poetka. 

55. rocznica śmierci. 

 

15.10. - Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko herbu Roch III (ur. 4 lutego 1746 w 

Mereczowszczyźnie, zm. 15 października 1817 w Solurze) – inżynier wojskowy, Najwyższy 

Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej, generał brygady 

Armii Kontynentalnej w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.  

 205. rocznica śmierci. 

 

16.10. - Günter Wilhelm Grass (ur. 16 października 1927 w Gdańsku, zm. 13 kwietnia 2015 w 

Lubece) – niemiecki pisarz narodowości niemiecko-kaszubskiej, laureat Nagrody Nobla w 

dziedzinie literatury w 1999 roku.  

95. rocznica urodzin. 

 

17.10. - Władysław Bełza pseud. Władysław Piast (ur. 17 października 1847 w Warszawie, zm. 

29 stycznia 1913 we Lwowie) – polski poeta neoromantyczny, dramaturg, autora utworów dla 

dzieci piszący w duchu patriotycznym, nazywany piewcą polskości. Publicysta, animator życia 

kulturalnego, oświatowego i prasowego, współzałożyciel polskiej organizacji oświatowej 

Macierz Polska. 

175. rocznica urodzin. 

 

18.10. - Olgierd Terlecki (ur. 18 października 1922 w Oleszycach, zm. 31 grudnia 1986 w 

Krakowie) – polski prozaik i historyk. 

95. rocznica urodzin. 

 

20.10. -  Magdalena Anna Samozwaniec, de domo Kossak, primo voto Starzewska, secundo voto 

Niewidowska (ur. 26 lipca 1894 w Krakowie, zm. 20 października 1972 w Warszawie) – polska 

pisarka satyryczna. Nazywana „pierwszą damą polskiej satyry”. 

50. rocznica śmierci. 

 

23.10. - Leszek Kołakowski (ur. 23 października 1927 w Radomiu, zm. 17 lipca 2009 w 

Oksfordzie) – polski filozof zajmujący się głównie historią filozofii, historią idei oraz filozofią 

religii, eseista, publicysta i prozaik. 

95. rocznica urodzin. 

 

LISTOPAD  

3.11. - Karol Hubert Rostworowski h. Nałęcz (ur. 3 listopada 1877 w Rybnej, zm. 4 lutego 1938 

w Krakowie) – polski dramaturg i poeta, muzyk, ; publicysta. 

145. rocznica urodzin. 

 

5.11. - Bolesław Leśmian, pierwotnie Bolesław Lesman (ur. 22 stycznia 1877 w Warszawie, zm. 

5 listopada 1937 tamże) – polski poeta i prozaik żydowskiego pochodzenia, czołowy 

przedstawiciel literatury dwudziestolecia międzywojennego, krytyk literacki. 

85. rocznica śmierci. 
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6.11. - Artur Adam Międzyrzecki (ur. 6 listopada 1922 w Warszawie, zm. 2 listopada 1996 

tamże) – polski poeta, tłumacz literatury francuskiej i anglosaskiej, autor słów piosenek, działacz 

społeczny i polityczny. 

100. rocznica urodzin. 

 

7.11. - Maria Salomea Skłodowska-Curie (ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w 

Passy) – polsko-francuska fizyk i chemik, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla (1903, 1911). 

Była prekursorką nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej dokonań należą: rozwinięcie teorii 

promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch 

nowych pierwiastków – radu i polonu. Z jej inicjatywy prowadzono także badania nad leczeniem 

raka za pomocą promieniotwórczości. 

155. rocznica urodzin. 

 

11.04. - Kurt Vonnegut (ur. 11 listopada 1922 w Indianapolis, zm. 11 kwietnia 2007 w Nowym 

Jorku) – amerykański pisarz i publicysta, tworzący literaturę postmodernistyczną i science 

fiction. Autor powieści, opowiadań, dramatów, esejów.  

100. rocznica urodzin. 

  

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

Warszawie) - polski pisarz, poeta i publicysta. Autor opowiadań ilustrujących życie w 

niemieckich obozach koncentracyjnych, m.in. "Byliśmy w Oświęcimiu", "Kamienny świat", 

"Pożegnanie z Marią", "U nas w Auschwitzu". 

100. rocznica urodzin. 

 

14.11. -  Władysław Kopaliński, właściwie Władysław Jan Stefczyk, przed II wojną światową 

Jan Sterling (ur. 14 listopada 1907 w Warszawie, zm. 5 października 2007 tamże) – polski 

leksykograf, tłumacz, wydawca, w latach 1949–1954 prezes i redaktor naczelny Spółdzielni 

Wydawniczej „Czytelnik”. Twórca "Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych", 

potocznie nazywanego słownikiem Kopalińskiego.  

115. rocznica urodzin. 

 

14.11. - Astrid Anna Emilia Lindgren z domu Ericsson (ur. 14 listopada 1907 w Vimmerby, zm. 

28 stycznia 2002 w Sztokholmie) – szwedzka pisarka, autorka szeregu popularnych powieści dla 

dzieci i młodzieży, m.in. „Fizia Pończoszanka”, „Dzieci z Bullerbyn”, „Mio, mój Mio”, 

„Karlsson z Dachu”, „Emil ze Smalandii”, „Bracia Lwie Serce”, „Ronja, córka zbójnika”. 

 115. rocznica urodzin. 

 

15.11. - Gerhart Johann Robert Hauptmann (ur. 15 listopada 1862 w Szczawnie-Zdrój, zm. 6 

czerwca 1946 w Jeleniej Górze) – niemiecki dramaturg i powieściopisarz, laureat literackiej 

Nagrody Nobla w 1912, przedstawiciel nurtu naturalistycznego w teatrze.  

160. rocznica urodzin. 

 

15.11. - 21.03. - Andrzej Bursa (ur. 21 marca 1932 w Krakowie, zm. 15 listopada 1957 tamże) – 

polski poeta, prozaik, dramaturg i dziennikarz, należał do pokolenia „Współczesności”, 

zaliczany do kręgu poetów wyklętych. Autor m.in. poematu "Luiza", powieści "Zabicie ciotki", 

sztuki teatralnej  " Karbunkuł" oraz wierszy.  

65. rocznica śmierci. 
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16.11. - José de Sousa Saramago (ur. 16 listopada 1922 w Azinhaga, zm. 18 czerwca 2010 w 

Tías)   – portugalski pisarz, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1998. Saramago 

połączył w swoich dziełach mity, historie swojego kraju oraz surrealistyczne wyobrażenia.  

100. rocznica urodzin. 

 

18.11. - Marcel Proust (ur. 10 lipca 1871w Neuilly-Auteuil-Passy, zm. 18 listopada 1922 w 

Paryżu) – francuski pisarz, autor powieści "W poszukiwaniu straconego czasu".  

100. rocznica śmierci. 

 

19.11. - Bruno Schulz (ur. 12 lipca 1892 w Drohobyczu, zm. 19 listopada 1942 tamże) – polski 

prozaik żydowskiego pochodzenia, grafik, malarz, rysownik i krytyk literacki. Ważne dzieła: 

"Sklepy cynamonowe", "Sanatorium pod Klepsydrą". 

80. rocznica śmierci. 

 

23.11. - Stanisław Feliks Przybyszewski (ur. 7 maja 1868 w Łojewie, zm. 23 listopada 1927 w 

Jarontach) – polski pisarz, poeta, dramaturg, nowelista okresu Młodej Polski, skandalista, 

przedstawiciel cyganerii krakowskiej i nurtu polskiego dekadentyzmu. Okrzyknięty za życia 

legendą, stał się bohaterem wielu plotek i anegdot.  

95. rocznica śmierci. 

 

24.11. -  Karol Bunsch (ur. 22 lutego 1898 w Krakowie, zm. 24 listopada 1987 tamże) -  polski 

pisarz historyczny, tłumacz literatury niemieckiej i angielskiej. Jego głównym osiągnięciem 

literackim był wielotomowy cykl powieściowy z czasów piastowskich znany jako Powieści 

piastowskie. 

35. rocznica śmierci. 

 

28.11. -  Stanisław Mateusz Ignacy Wyspiański (ur.15 stycznia 1869 w Krakowie, zm. 28 

listopada 1907 tamże) - polski literat i artysta wizualny: dramaturg, poeta, malarz, grafik, 

architekt, projektant mebli. Jako pisarz związany z dramatem symbolicznym. Tworzył w epoce 

Młodej Polski. Bywa nazywany czwartym wieszczem polskim.  

115. rocznica śmierci. 

 

28.11. - Jonasz Kofta, właśc. Janusz Kafta (ur. 28 listopada 1942 w Mizoczu, zm. 19 kwietnia 

1988 w Warszawie) - polski poeta, dramaturg, satyryk, piosenkarz i malarz.  

80. rocznica urodzin. 

 

30.11. -  Jonathan Swift (ur. 30 listopada 1667 w Dublinie, zm. 19 października 1745 tamże) -  

– irlandzki pisarz, autor licznych utworów satyrycznych, m.in. "Bitwy książek"  oraz 

politycznych, m.in. "Listów kupca bławatnego", jednak najbardziej jest znany jako twórca 

"Podróży Guliwera", najważniejszej książki angielskiego oświecenia, która zyskała sobie 

ogromną popularność.  

355. rocznica urodzin.  

 

GRUDZIEŃ  

2.12. - Wincenty Ferreriusz Jakub Pol, ps. „Janusz” (ur. 20 kwietnia 1807 w Lublinie, zm. 2 

grudnia 1872 w Krakowie) – polski poeta, geograf. 

150. rocznica śmierci.  
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3.12. -  Joseph Conrad, właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski herbu Nałęcz (ur. 3 

grudnia 1857 w Berdyczowie, zm. 3 sierpnia 1924 w Bishopsbourne) – angielski pisarz i 

publicysta polskiego pochodzenia. Józef Korzeniowski był synem pisarza Apollona 

Korzeniowskiego. Nie ukończywszy gimnazjum, wyjechał w 1874 do Francji i zaciągnął się na 

statek jako prosty marynarz. Ważne dzieła : "Murzyn z załogi „Narcyza”, "Jądro ciemności", 

"Lord Jim", "Nostromo", "Smuga cienia", "Szaleństwo Almayera", "Ocalenie". 

165. rocznica urodzin. 

 

4.12. -  Franciszek Ksawery Pruszyński (ur. 4 grudnia 1907 w Wolicy Kierekieszynej, zm. 13 

czerwca 1950 w Rhynern) – polski prawnik, reporter, publicysta, literat, dyplomata, 

przedstawiciel literatury faktu. Był jednym z najbardziej aktywnych i operatywnych reporterów 

polskich gazet. Zjawiał się w miejscach zapalnych – objętych wojną i okupacją, wszędzie, gdzie 

działo się coś ważnego. 

115. rocznica urodzin.   

 

5.12. -  Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w 

Warszawie) – polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; od 11 

listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 naczelnik państwa, pierwszy 

marszałek Polski (1920); przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym (1926), dwukrotny 

premier Polski (1926–1928 i 1930); wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i 

zagranicznej II RP.  

155. rocznica urodzin.   

 

9.12. -  Andrzej Strug, właśc. Tadeusz Gałecki (ur. 28 listopada 1871 w Lublinie, zm. 9 grudnia 

1937 w Warszawie) – pisarz i publicysta, wolnomularz, działacz ruchu socjalistycznego i 

niepodległościowego. 

85. rocznica śmierci.   

 

17.12. - Władysław Kazimierz Broniewski, pseudonim „Orlik” (ur. 17 grudnia 1897 w Płocku, 

zm. 10 lutego 1962 w Warszawie) – polski poeta i tłumacz literacki, autor liryki rewolucyjnej, 

patriotycznej, żołnierskiej i autobiograficznej; żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny 

polsko-bolszewickiej. 

125. rocznica urodzin.  

 

21.12. -  Heinrich Theodor Böll (ur. 21 grudnia 1917 w Kolonii, zm. 16 lipca 1985 w 

Langenbroich) – niemiecki pisarz, członek Niemieckiego Centrum PEN, w latach 1971–1974 

przewodniczący międzynarodowego PEN Clubu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 

w 1972 r.   

105. rocznica urodzin. 

 

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

zm. 24 grudnia 1857 w Warszawie) – polski poeta, pedagog, działacz charytatywny, czołowy 

bajkopisarz polski.  

165. rocznica śmierci. 

 

27.12. -  Janusz Domagalik (ur. 5 lipca 1931 w Czeladzi - zm. 27 grudnia 2007 w Warszawie)  

– polski prozaik, dziennikarz, autor słuchowisk radiowych i widowisk telewizyjnych.  

15. rocznica śmierci. 
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