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KALENDARIUM 

WYBRANYCH ROCZNIC LITERACKICH 

I WYDARZEŃ W ROKU 2021 

 

(DO WYKORZYSTANIA W BIBLIOTEKACH DLA DZIECI) 

 

 

1 stycznia ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU, ustanowiony przez papieża Pawła VI listem  

z 8 grudnia 1967 roku. 

 

3 stycznia 1926 roku urodziła się HANNA KOSTYRKO, redaktorka, tłumaczka,  

autorka m.in.: antologii kołysanek ludowych i wierszy znanych poetów 

stylizowanych na kołysanki Chodzi, chodzi Baj po ścianie oraz antologii  

podań i legend związanych z rozmaitymi miejscowościami i regionami Polski 

Klechdy domowe. 

 95. rocznica urodzin 

 

6 stycznia 1976 roku urodziła się AGNIESZKA STELMASZYK, autorka książek  

dla dzieci i młodzieży m.in.: Opowiadania z morałem, Kto mnie przytuli?, 

Hotel pod Twarożkiem, Opowieści spod czereśni, Wesołe przygody kociej 

gromadki oraz bestsellerowej serii Kroniki Archeo. 

 45. rocznica urodzin 

 

12 stycznia 1876 roku urodził się JACK LONDON, właśc. John Griffith London, 

powieściopisarz i nowelista amerykański, autor m.in.: licznych utworów  

o zwierzętach, w tym książek adresowanych także do młodzieży Zew krwi, 

Biały kieł.                                                                                   (zm. 22 XI 1916) 

 145. rocznica urodzin 

 105. rocznica śmierci 

 

14 stycznia 1886 roku urodził się HUGH JONES LOFTING, pisarz i ilustrator 

amerykański, autor znanego dzieciom na całym świecie cyklu powieści  

o Doktorze Dolittle, pogodnym i sympatycznym lekarzu, przyjacielu ludzi  

i zwierząt.                                                                                   (zm. 26 IX 1947) 

 135. rocznica urodzin 

 

14 stycznia 1981 roku zmarła WIERA BADALSKA, pisarka, tłumaczka, nauczycielka, 

bibliotekarka, autorka słuchowisk radiowych i scenariuszy do filmów 

animowanych, książek i wierszy dla dzieci, m.in.: Krasnalek Gapcio, Osiołek 

Bury, I my mamy swoje mamy, Jak oswoić czarownicę.            (ur. 19 VII 1925) 

40. rocznica śmierci 

 

18 stycznia 1936 roku zmarł RUDYARD KIPLING, poeta, powieściopisarz i nowelista 

angielski, laureat literackiej Nagrody Nobla (1907), autor Księgi dżungli  

i Drugiej księgi dżungli, które weszły na stałe do lektur młodzieży na całym 

świecie.                                                                                       (ur. 30 XII 1865) 

 85. rocznica śmierci 
 

18 stycznia 2006 roku zmarł JAN TWARDOWSKI, ksiądz katolicki, poeta, prozaik, 

najwybitniejszy twórca współczesnej liryki refleksyjno-religijnej, autor 
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pięknych wierszy przepojonych głęboką wiarą, miłością do ludzi i zwierząt, 

rozumiejący potrzeby dziecka – uśmiechu, zabawy i akceptacji świata. 

Specjalnie dla dzieci napisał, m.in.: Zeszyt w kratkę, Patyki i patyczki, Kasztan 

dla milionera.                                                                                (ur. 1 VI 1915)  

 15. rocznica śmierci 

 

20 stycznia 1966 roku urodziła się BEATA ANDRZEJCZUK, pisarka, uznana  

autorka książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Opowiastki familijne, Tatusiada, 

Pamiętnik nastolatki, Teodorek i zwariowanych przygód worek, Tajemnica 

Jacoba. 

 55. rocznica urodzin  

 

21 stycznia DZIEŃ BABCI, święto obchodzone w Polsce od 1964 roku. 

 

21 stycznia 1901 roku urodził się JANUSZ MEISSNER, pseud. Porucznik Herbert, 

powieściopisarz i nowelista, autor książek o tematyce lotniczej i morskiej,  

m.in.: Żądło Genowefy, L – jak Lucy, Sześciu z Daru Pomorza, Przygoda 

śródziemnomorska.                                                                      (zm. 28 II 1978) 

 120. rocznica urodzin 

 

22 stycznia DZIEŃ DZIADKA, święto obchodzone w Polsce od lat 80. XX wieku. 

 

22 stycznia 1891 roku urodził się ZYGMUNT NOWAKOWSKI, właśc. Z. Tempka, 

pisarz, publicysta, autor podręczników i poradników szkolnych, aktor i reżyser 

teatralny. Największą popularność przyniósł mu zbiór autobiograficznych 

opowiadań o dzieciństwie Przylądek Dobrej Nadziei i Rubikon. 

 130. rocznica urodzin                                                                  (zm. 4 X 1963) 

 

22 stycznia 1921 roku urodził się KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI, pseud. Jan 

Bugaj, poeta, prozaik, harcerz, żołnierz batalionu „Zośka” i „Parasol”, jeden  

z przedstawicieli pokolenia Kolumbów, autor m.in.: znanych wierszy Elegia  

o … [chłopcu polskim], Pokolenie.                                       (zginął 4 VIII 1944) 

 100. rocznica urodzin 

 

24 stycznia 1776 roku urodził się ERNST THEODOR AMADEUS HOFFMANN, 

niemiecki pisarz, kompozytor, malarz i rysownik, autor nowel, opowiadań, 

obrazków fantastycznych, powieści i baśni. Wśród baśni dla dzieci największą 

popularność uzyskał Dziadek do orzechów. 

 245. rocznica urodzin                                                               (zm. 25 VI 1822) 

 

31 stycznia 1956 roku zmarł ALAN ALEXANDER MILNE, pisarz, poeta i dramaturg 

angielski, autor niezwykle popularnych i pełnych wdzięku książeczek dla 

dzieci Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka, Wiersze dla Krzysia. 

 65. rocznica śmierci                                                                      (ur. 18 I 1882) 

 

5 lutego 1911 roku urodził się BOHDAN BOCIANOWSKI, grafik, rysownik, 

ilustrator książek dla dzieci, autor licznych projektów okładek i ilustracji do 

utworów, m.in.: Uwaga! Czarny parasol A. Bahdaja, Jak Wojtek został 

strażakiem Cz. Janczarskiego, Wesołe historie E. Szelburg-Zarembiny. 

 110. rocznica urodzin                                                              (zm. 2 VIII 1983) 
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6 lutego 1906 roku urodziła się JADWIGA KORCZAKOWSKA, poetka, prozaik, 

autorka słuchowisk radiowych, piosenek, scenariuszy filmowych, sztuk 

scenicznych oraz powieści dla dzieci i młodzieży, m.in.: Pałac pod gruszą, 

Bułeczka, Spotkanie nad morzem, Żuczek i Marsjanie, Czaruszkowo, Smyk.  

 115. rocznica urodzin                                                             (zm. 18 XII 1994)   

                                                   

8 lutego DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU, obchodzony z inicjatywy Komisji 

Europejskiej od 2004 roku. Ma na celu inicjowanie i propagowanie działań  

na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.  

W Polsce organizowany od 2005 roku przez Fundację Dzieci Niczyje oraz 

Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. Głównym partnerem wydarzenia 

jest Fundacja Orange.  

 

8 lutego 1931 roku urodził się BOHDAN BUTENKO, grafik, rysownik, ilustrator, 

scenarzysta. Zilustrował i opracował graficznie ponad 200 książek dla dzieci  

i młodzieży, m.in.: Gucio i Cezar K. Boglar, Pali się! J. Brzechwy, Ferdynand 

Wspaniały L. J. Kerna, Wakacje z duchami A. Bahdaja. 

 90. rocznica urodzin                                                                  (zm. 14 X 2019)   

 

11 lutego 1916 roku urodziła się SEWERYNA SZMAGLEWSKA, powieściopisarka, 

więźniarka obozu Auschwitz, autorka znanych książek dla młodzieży Czarne 

Stopy i Nowy ślad Czarnych Stóp.                                              (zm. 7 VII 1992)  

 105. rocznica urodzin 

 

11 lutego 1961 roku urodziła się DOROTA GELLNER, poetka, prozaik, bibliotekarka, 

autorka tekstów piosenek, audycji radiowych, przedstawień telewizyjnych oraz 

książek dla dzieci, m.in.: W przepasce tęczy, Spacer po niebie, Czekoladki dla 

sąsiadki, Wścibscy oraz zbioru miniaturowych inscenizacji Deszczowy król.  

 60. rocznica urodzin 

 

13 lutego 1881 roku urodziła się ELEANOR FARJEON, pisarka angielska, poetka  

oraz autorka tekstów i kompozytorka piosenek dla dzieci, m.in.: Mały pokój  

z książkami, Marcin spod Dzikiej Jabłoni, Zaczarowana szklanka, Jakub  

z frachtowca „Bujanka”.                                                             (zm. 5 VI 1965) 

 140. rocznica urodzin 

 

14 lutego WALENTYNKI – DZIEŃ ZAKOCHANYCH, święto obchodzone w Polsce 

od lat 90. XX wieku.  

 

14 lutego 1926 roku urodziła się STANISŁAWA PLATÓWNA, prozaik, dziennikarka, 

autorka powieści dla młodzieży poruszających ważne problemy, m.in.:  

A jednak się kręci!, Chłopiec na polnej drodze, Mały wzywa kapitana, Telefon 

zaufania, Żegnaj, Zorbin!, W myślach, w sercu…                    (zm. 14 XII 1975) 

 95. rocznica urodzin 

 

17 lutego ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA, święto obchodzone w Polsce od 2006 roku. 

 

19 lutego 1971 roku urodził się JEFF KINNEY, właśc. Jeffrey Patrick Kinney, 

amerykański pisarz, rysownik, projektant gier online., autor humorystycznej  
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serii książek o nastolatku pt. Dziennik cwaniaczka, która przyniosła mu 

największą popularność wśród młodych czytelników. 

 50. rocznica urodzin 

 

21 lutego MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO, święto 

ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 r. w celu zwrócenia uwagi  

na istotę i znaczenie języka ojczystego jako dziedzictwa kulturowego. 

 

22 lutego 2011 roku zmarł WIESŁAW MAJCHRZAK, malarz, rysownik, autor  

szaty graficznej książek, twórca serii kart pocztowych, ilustrator pism  

i książek dla dzieci, m.in.: Baśni J. i W. Grimmów, Walca pani Ludwiki  

H. Januszewskiej, Muftiego, osiołka Laili A. Centkiewiczowej, Piernikowego  

 miasta F. Fenikowskiego.                                                           (ur. 26 VI 1929) 

 10. rocznica śmierci 

 

24 lutego 1786 roku urodził się WILHELM GRIMM, niemiecki historyk literatury, 

zbieracz baśni i podań ludowych, wspólnie z bratem Jacobem zebrał i wydał 

baśnie dla dzieci tłumaczone na wiele języków. Najsławniejsze z nich to, m.in.: 

Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Królewna Śnieżka, Tomcio Paluszek. 

 235. rocznica urodzin                                                             (zm. 16 XII 1859) 

 

24 lutego 1931 roku urodził się URI ORLEV, właśc. Jerzy Henryk Orłowski, prozaik 

izraelski, tłumacz, laureat Nagrody im. Janusza Korczaka (1990) oraz Nagrody 

im. Hansa Christiana Andersena (1996), autor książek dla dzieci i młodzieży, 

m.in.: Babcia robi na drutach, Wyspa na ulicy Ptasiej, Biegnij chłopcze, 

biegnij. 

 90. rocznica urodzin 

 

24 lutego 1966 roku urodziła się ANNA WIELBUT, grafik, ilustratorka, autorka 

ilustracji do podręczników szkolnych, pisma Świerszczyk oraz książek dla 

dzieci, m.in.: Szarki E. Nowak, Bajeczek, Wierszy dla dzieci D. Gellner,  

O wróżkach i czarodziejach N. Gałczyńskiej. 

 55. rocznica urodzin  
 

28 lutego 1906 roku urodził się WIESŁAW WERNIC, prozaik, publicysta, dziennikarz, 

autor ponad 20 książek przygodowych dla młodzieży o Dzikim Zachodzie, 

m.in.: Tropy wiodą przez prerię, Słońce Arizony, Płomień w Oklahomie, 

Człowiek z Montany, Na południe od Rio Grande, Wołanie dalekich wzgórz. 

 115. rocznica urodzin                                                              (zm. 1 VIII 1986) 

 35. rocznica śmierci 

 

1 marca NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH,  

polskie święto państwowe poświęcone pamięci żołnierzy wyklętych. 

Obchodzone od 2011 roku jako wyraz hołdu dla żołnierzy podziemia za 

świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do 

tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.  

 

2 marca 1986 roku zmarł KAZIMIERZ DĘBNICKI, pseud. Tadeusz Borkowski  

i in., prozaik, publicysta, dziennikarz, krytyk filmowy, autor opowiadań dla 
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dzieci i młodzieży, m.in.: Nieprzetarty szlak, Powroty, Szczep Małych Braci 

oraz cyklu 14 opowieści Uwaga, Piegowaty.                                (ur. 2 III 1919) 

 35. rocznica śmierci 

 

3 marca 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.  

 

5 marca 1901 roku urodził się JULIAN PRZYBOŚ, wybitny poeta, eseista, 

współredaktor czasopism literackich, autor zbiorów poetyckich, a także 

rozpraw o literaturze i sztuce. Pod koniec życia zainteresował się poezją dla 

dzieci, pod wpływem kontaktu z córeczką Utą, napisał wiersze o niej i dla niej, 

zebrane w tomie Wiersze i obrazki.                                                     (6 X 1970) 

 120. rocznica urodzin 

 

8 marca MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET, obchodzony jako wyraz szacunku 

dla kobiet. 

 

11 marca 1931 roku urodził się JANOSCH, właśc. Horst Eckert, pisarz niemiecki, 

malarz i grafik, autor m.in.: cyklu książek dla dzieci, których bohaterami  

są sympatyczny Miś i Tygrysek (Ach, jak cudowna jest Panama, Ja ciebie 

wyleczę, powiedział Miś, Idziemy po skarb). 

 90. rocznica urodzin 

 

13 marca 1976 roku urodziła się ELIZA PIOTROWSKA, poetka, ilustratorka, 

tłumaczka, krytyk sztuki, autorka ilustrowanych przewodników po polskich 

miastach (Jadę tramwajem i Poznań poznaję, Wrocław. Zwiedzaj z nami, 

krasnalami), książek edukacyjnych i książek dla dzieci, m.in.: serii Ciocia 

Jadzia, Święci uśmiechnięci, Zielone bajki oraz Żółte kółka. Mam na imię inna, 

O stworkach ukrytych w kolorkach, A ja jestem Polak mały. 

 45. rocznica urodzin   
 

14 marca 1801 roku zmarł IGNACY KRASICKI, biskup warmiński, poeta,  

prozaik, publicysta, tłumacz, komediopisarz i bajkopisarz, autor bajek  

również dla dzieci z morałem i zwierzęcym bohaterem o dużych wartościach 

wychowawczych (Jagnię i wilcy, Lew i zwierzęta, Przyjaciele, Ptaszki  

w klatce).                                                                                         (ur. 3 II 1735) 

 220. rocznica śmierci 

 

16 marca 1931 roku urodził się LECH KONOPIŃSKI, poeta, satyryk, autor widowisk 

telewizyjnych oraz utworów dla dzieci i młodzieży, m.in.: Co pełza i hasa po 

polach i lasach?, Książę Lech i druhów trzech, Co skacze i lata po drzewach  

i kwiatach? Od bieguna do bieguna.  

 90. rocznica urodzin 

 

19 marca 1961 roku urodził się MARTIN WIDMARK, właśc. Karl Martin Widmark, 

pisarz szwedzki, nauczyciel, autor podręczników i książek dla dzieci, m.in.: 

cyklu o przygodach młodych detektywów Biuro detektywistyczne Lassego  

i Mai  oraz cyklu Dawid i Larisa adresowanego do starszych dzieci. 
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 60. rocznica urodzin 

 

21 marca ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI, ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku  

w celu promowania poezji.   

 

22 marca ŚWIATOWY DZIEŃ WODY, święto ustanowione przez Zgromadzone 

Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku.  

 

22 marca 1921 roku urodziła się ILSE KLEBERGER, niemiecka poetka, prozaik, 

autorka słuchowisk oraz książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Nasza babcia, 

Wakacje z babcią, Rozmowy nocą, Christine, Jane.                       (zm. 2 I 2012) 

 100. rocznica urodzin 

 

25 marca 1901 roku urodził się JANUSZ MAKARCZYK, prozaik, publicysta, 

dyplomata, autor m.in.: powieści historycznych dla młodzieży Przez morza  

i dżungle, Dżafar z Bagdadu oraz trylogii: Talizman starca z gór, Krzywe 

szable, Srebrna ława.                                                                  (zm. 16 V 1960)  

 120. rocznica urodzin 

 

27 marca MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU, obchodzony od 1961 roku na 

pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu (1957).  

 

27 marca 1926 roku urodziła się LUCYNA LEGUT, aktorka, malarka, prozaik, autorka 

utworów dramatycznych, słuchowisk radiowych oraz utworów dla dzieci  

i młodzieży, m.in.: Piotrek zgubił dziadka oko, a Jasiek chce dożyć spokojnej 

starości, Miłość trzynastolatki, Ta miłość przetrwa.                   (zm. 4 III 2011) 

 95. rocznica urodzin 

 10. rocznica śmierci 

 

27 marca 2006 roku zmarł LESŁAW MARIAN BARTELSKI, poeta, prozaik, 

publicysta, żołnierz Armii Krajowej, autor wierszy, reportaży, antologii,  

prac historycznoliterackich, opowiadań i powieści przeznaczonych także  

dla młodych czytelników, m.in.: Słowo o wielkim braterstwie, Z głową na 

karabinie, Sylwetki polskich pisarzy współczesnych, Złota mahmudia. 

 15. rocznica śmierci                                                                     (ur. 8 IX 1920) 

 

29 marca 2011 roku zmarła EWA NOWACKA, prozaik, krytyk literacki, eseistka, 

autorka słuchowisk radiowych oraz powieści obyczajowych i historycznych  

dla młodzieży, m.in.: Szubad żąda ofiary, Śliczna Tamit, Małgosia contra 

Małgosia, Może nie, może tak, Kilka miesięcy, całe życie, Dzień, noc i pora 

niczyja, Małe kochanie, wielka miłość.                                      (ur. 17 XII 1934)                            

 10. rocznica śmierci 

 

2 kwietnia MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI, obchodzony  

od 1967 roku w rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena (1805). 

 

4 kwietnia 1911 roku urodził się VÁCLAV ČTVRTEK, właśc. Václav Caufourek, 

prozaik czeski, autor dobranocek i książek dla dzieci, twórca cyklu opowieści  

o rozbójniku Rumcajsie.                                                              (zm. 6 XI 1976) 

 110. rocznica urodzin 
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45. rocznica śmierci 

 

7 kwietnia ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA, obchodzony od 1950 roku w rocznicę 

powstania Światowej Organizacji Zdrowia (1948).  

 

12 kwietnia MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LOTNICTWA I KOSMONAUTYKI, 

ustanowiony na pamiątkę pierwszego lotu człowieka w kosmos (1961)  

i pierwszego startu promu kosmicznego (1981).  

 

13 kwietnia ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR KATYNIA, uchwalony 14 

listopada 2007 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania 

hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej – oficerom Wojska Polskiego. 

 

14 kwietnia 1916 roku urodził się WOJCIECH ŻUKROWSKI, prozaik, poeta, eseista, 

krytyk literacki, autor scenariuszy filmowych oraz książek dla dzieci, m.in.: 

Porwanie w Tiutiurlistanie, Mój przyjaciel słoń, Poszukiwacze skarbów. 

 105. rocznica urodzin                                                            (zm. 26 VIII 2000) 

 

16 kwietnia 1946 roku urodził się MACIEJ WOJTYSZKO, prozaik, poeta, scenarzysta, 

reżyser sztuk teatralnych i słuchowisk, ilustrator książek, autor utworów 

fantastycznych dla dzieci i młodzieży, m.in.: Antycyponek, Bromba i inni, 

Trzynaste piórko Eufemii, Tajemnica szyfru Marabuta. 

 75. rocznica urodzin 

 

17 kwietnia 1796 roku urodził się STANISŁAW JACHOWICZ, poeta, pedagog, 

wydawca, działacz społeczny, autor pierwszych wierszowanych bajek  

i powiastek dla dzieci, m.in.: Chory kotek, Andzia, Tadeuszek.  

 225. rocznica urodzin                                                             (zm. 24 XII 1857) 

 

19 kwietnia 1911 roku urodziła się OLGA SIEMASZKO, grafik, scenograf, zilustrowała 

ponad 100 książek dla dzieci, m.in.: Kalif bocian i inne baśnie W. Hauffa,  

Wiersze dla dzieci J. Tuwima, Alicja w Krainie Czarów L. Carrolla, Bajeczki  

J. I. Kraszewskiego.                                                                      (zm. 6 X 2000) 

 110. rocznica urodzin 

 

22 kwietnia DZIEŃ ZIEMI, obchodzony w Polsce od 1990 roku.  

 

23 kwietnia ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH, ustanowiony  

w 1995 roku przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa i edytorstwa  

oraz upowszechniania wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i praw 

autorskich.    

 

23 kwietnia 1926 roku urodziła się ÉVA JANIKOVSZKY, pseud. Éva Kispál, pisarka 

węgierska, dziennikarka, autorka scenariuszy oraz książek dla dzieci, które 

cechuje humor, doskonała znajomość psychiki i problemów najmłodszych, 

m.in.: Gdybym był dorosły, Chciałbym wiedzieć, Bartek i Kajtek, Jestem już 

przedszkolakiem.                                                                       (zm. 14 VII 2003)  

 95. rocznica urodzin 
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23 kwietnia 1996 roku zmarła PAMELA LYNDON TRAVERS, poetka, aktorka  

i powieściopisarka angielska. Największą popularność przyniósł jej cykl 

książek dla dzieci o niezwykłej guwernantce Mary Poppins.  

 25. rocznica śmierci                                                   (ur. 9 VIII 1899 lub 1906) 

 

24 kwietnia 1731 roku zmarł DANIEL DEFOE, pisarz i publicysta angielski, autor 

powieści Przypadki Robinsona Kruzoe, uznanej za klasyczny przykład 

wartościowej powieści przygodowej.                                          (ur. 22 IX 1660) 

 290. rocznica śmierci 

 

26 kwietnia 1961 roku urodziła się GRAŻYNA/GRAŻKA LANGE, grafik, ilustratorka, 

autorka ilustracji książkowych dla dzieci, m.in.: Jak się nie bać ortografii?, Kto 

próbuje – ten potrafi!, Biały niedźwiedź. Czarna krowa  M. Brykczyńskiego, 

Czerwony Kapturek J. Olech. 

 60. rocznica urodzin  
 

30 kwietnia 1946 roku urodził się SVEN NORDQVIST, szwedzki pisarz i ilustrator 

książek dla dzieci, najbardziej znany z serii Pattson i Findus o mieszkającym 

na wsi pomysłowym, choć gderliwym rolniku Pattsonie i jego utalentowanym, 

ciekawskim kocie Findusie.  

 75. rocznica urodzin 

 

1 maja ŚWIĘTO PRACY, obchodzone od 1890 roku dla upamiętnienia wydarzeń, 

które miały miejsce w Chicago podczas strajku, będącego częścią 

ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.  

 

2 maja DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, święto wprowadzone 

na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku w celu popularyzowania wiedzy  

o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.  

 

2 maja 1941 roku urodził się BOGUSŁAW ORLIŃSKI, malarz, grafik, autor 

ilustracji do książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Podarunek H. Dąbrowie-

ckiej, Irmina J. Domagalika, Sto dni w głębinach P. Elszteina, Fotoplastykon, 

Dwa portrety K. Siesickiej. 

 80. rocznica urodzin  
 

2 maja 1971 roku zmarł STANISŁAW ZAMECZNIK, architekt, grafik, plakacista  

i scenograf, autor ilustracji do książek dla dzieci, m.in.: Tańcowała igła  

z nitką, Na wyspach Bergamutach J. Brzechwy, Czarodziejskie trójkąty, 

Kolorowe koła, W pogoni za kwadratem M. Terlikowskiej, Młynek do kawy  

K. I. Gałczyńskiego.                                                                    (ur. 10 III 1909) 

 50. rocznica śmierci 

 

3 maja ŚWIĘTO NARODOWE (uchwalenie Konstytucji 3 Maja). 

 

4 maja 2016 roku zmarła JADWIGA KOŁODZIEJSKA, bibliotekoznawca, 

bibliolog, założycielka i prezes Polskiego Towarzystwa Czytelniczego, autorka 

ponad 700 publikacji, w tym kilkunastu książek na temat społecznej roli 

książki, biblioteki i czytelnictwa. 

 5. rocznica śmierci                                                                     (ur. 11 IX 1928) 
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5 maja 1846 roku urodził się HENRYK SIENKIEWICZ, pseud. Litwos, 

powieściopisarz, nowelista, publicysta, laureat literackiej Nagrody Nobla 

(1905), autor czytanych przez młodzież powieści, m.in.: W pustyni i w puszczy, 

Krzyżacy, Quo vadis.                                                                 (zm. 15 XI 1916)          

 175. rocznica urodzin 

 105. rocznica śmierci 

 

6 maja 1921 roku urodził się JAN BYTNAR, pseud. Rudy i in., harcmistrz, 

podporucznik Armii Krajowej, bojownik Szarych Szeregów, jeden z bohaterów 

książki Kamienie na szaniec A. Kamińskiego.                          (zm. 30 III 1943)  

 100. rocznica urodzin        

                                                      

8 maja DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK, zapoczątkowany przez 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w 1985 roku. Dzień ten jest symbolem 

pracy bibliotekarzy, w którym przedstawiane są dokonania i zawodowe 

osiągnięcia środowiska bibliotekarskiego, jak i refleksja o tożsamości bibliotek 

i ich roli w budowaniu dziedzictwa kulturowego.  

 

8 maja NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA, obchodzony w celu upamiętnienia 

zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. 

 

9 maja 2006 roku zmarł JERZY FICOWSKI, poeta, prozaik, tłumacz, znawca  

i popularyzator folkloru żydowskiego i cygańskiego, żołnierz AK, uczestnik 

powstania warszawskiego, autor zbioru baśni cygańskich Gałązka z drzewa 

słońca oraz zbiorów wierszy dla dzieci, m.in.: Dom, w którym śmieszy, Wisła 

wpadła do Bałtyku.                                                                        (ur. 4 IX 1924) 

 15. rocznica śmierci 

 

10 maja 1921 roku zmarła ZOFIA ROGOSZÓWNA, poetka, prozaik, tłumaczka, 

autorka utworów dla dzieci inspirowanych folklorem ludowym, m.in.: Wesoły 

ludek, Dzieci pana majstra, Sroczka kaszkę warzyła, Koszałki opałki, Przez 

kolorowe okienko.                                                                   (ur. 1881 lub 1882) 

 100. rocznica śmierci 

 

10 maja 1986 roku zmarła ANNA KAMIEŃSKA, poetka, prozaik, eseistka, tłumaczka, 

autorka książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Rozalka Olaboga, Samowarek 

mojego dziadka, W Nieparyżu i gdzie indziej, Są takie wyspy.  

35. rocznica śmierci            (ur. 12 IV 1920) 

 

11 maja 1906 roku urodziła się MARIA KANN, prozaik, poetka, tłumaczka, autorka  

utworów dla dzieci i młodzieży, m.in. Jutro będzie słońce, Góra Czterech 

Wiatrów, Koniec i początek świata, Błękitna planeta.             (zm. 30 XII 1995) 

 110. rocznica urodzin 

 

14 maja 2006   roku   zmarła   MAGDA   LEJA,   pseud.  M.  Radecka  i  in.,   prozaik,  

publicystka, autorka słuchowisk radiowych oraz utworów dla dzieci  

i młodzieży, m.in.: Wszystko dla naszej mamy, Kot pięciokrotny, Naprawdę  

na niby, O chłopcu, który nie był trusią, jego babci i wilku.       (ur. 27 IV 1935) 

15. rocznica śmierci 
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15 maja MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZINY, ustanowiony przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1993 roku.  

 

15 maja 1856 roku urodził się LYMAN FRANK BAUM, pisarz amerykański,  

któremu sławę przyniosła głównie twórczość dla dzieci, cykl opowieści 

fantastycznych o czarnoksiężniku Ozie.                                       (zm. 6 V 1919) 

 165. rocznica urodzin 

 

17 maja ŚWIATOWY DZIEŃ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, 

ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 27 marca 2006 

roku. Poświęcony m.in. nowym technologiom, roli informatyki w rozwoju 

społecznym i gospodarczym. 

 

19 maja 1971 roku zmarł CZESŁAW JANCZARSKI, pseud. Jan Antkiewicz,  

poeta, tłumacz, długoletni redaktor dwutygodnika dla najmłodszych „Miś”, 

autor wielu utworów dla dzieci, m.in.: Jak Wojtek został strażakiem, Gdzie 

mieszka bajeczka, Wiersze dla wnuków oraz serii książek o Misiu Uszatku. 

 50. rocznica śmierci                                                                     (ur. 2 IX 1911) 

110. rocznica urodzin 

 

20 maja 1961 roku urodziła się EWA KOZYRA-PAWLAK, malarka, graficzka, 

autorka ilustracji książkowych dla dzieci, m.in.: Od Sasa do lasa, Jedzie pociąg 

z daleka, Abecadlik, Wierszyki o literach, Szopięta, Ja, Bobik. 

 60. rocznica urodzin 

 

23 maja 1976 roku zmarł ANTONI UNIECHOWSKI, malarz, grafik, ilustrator 

książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Mała księżniczka E. Burnett,  

Krysia Bezimienna A. Domańskiej, Pollyanna E. Porter, Przygody Tomka 

Sawyera M. Twaina.                                                                     (ur. 23 II 1903) 

 45. rocznica śmierci 

 

26 maja DZIEŃ MATKI, obchodzony jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. 

 

29 maja 1971 roku urodził się MARCIN PAŁASZ, pisarz, autor słuchowisk oraz 

książek z humorem dla dzieci i młodzieży, wywołujących uśmiech i rodzących 

optymizm, m.in.: Opowieści z Krainy Potworów, Heca nie z tej Ziemi,  

Wakacje w wielkim mieście, Licencja na zakochanie, Sposób na Elfa, Dasz 

radę, Marcelko, Chciałbym mieć psa, czyli jak wychować człowieka.  

 50. rocznica urodzin 

 

31 maja 1931 roku zmarła ZOFIA ŻURAKOWSKA, powieściopisarka, nowelistka, 

pisała wyłącznie dla dzieci i młodzieży, m.in.: Jutro niedziela i inne 

opowiadania, Skarby, Pożegnanie domu.                                     (ur. 31 V 1897) 

 90. rocznica śmierci 

 

1 czerwca MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA, obchodzony w Polsce od 1952 

roku.  

 

1-8 czerwca OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM, zainaugurowany 

1 czerwca 2001 roku przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta 
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dzieciom”, w celu uświadomienia społeczeństwu ogromnego znaczenia 

głośnego codziennego 20-minutowego czytania dziecku dla jego zdrowego  

i wszechstronnego rozwoju. 

 

5 czerwca ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA, ogłoszony przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1972 roku.  

 

7 czerwca 1936 roku urodził się WINCENTY FABER, poeta, autor pełnych fantazji, 

umiłowania przyrody i humoru utworów dla dzieci, m.in.: Skaczące lato, 

Makówka i wiatr, Pies na spacerze, Słoneczni żeglarze.            (zm. 27 V 1980) 

 85. rocznica urodzin 

 

8 czerwca 1931 roku urodził się BOHDAN WRÓBLEWSKI, grafik, ilustrator, 

propagator sztuki, autor ilustracji do ponad 30 książek dla dzieci i młodzieży, 

m.in.: Miała babuleńka kozła rogatego Cz. Janczarskiego, Czarne okręty  

M. Słomczyńskiego, Mistrz Dedal J. Żylińskiej.                        (zm. 31 V 2017) 

 90. rocznica urodzin 

 

8 czerwca 1991 roku zmarła MARIA DAŃKOWSKA, prozaik, publicystka, 

dziennikarka, socjolog, instruktorka i działaczka harcerska, autorka 

poradników, opowiadań i powieści dla młodzieży, m.in.: W cztery oczy, 

Romans naszej mamy, Ślub zaraz po maturze, Cała wiosna na nic, Nastolatki  

i bon ton.                                                                                   (ur. 16 VIII 1933) 

 30. rocznica śmierci                                                                
 

13 czerwca 1996 roku zmarł STANISŁAW ROZWADOWSKI, malarz, grafik, ilustrator 

książek dla dzieci, m.in.: Do przerwy 0:1 A Bahdaja, Przygody Filonka 

Bezogonka G. Knutssona, Winnetou K. Maya, Wyspa Robinsona A. Fiedlera.  

 25. rocznica śmierci                                                                      (ur. 19 I 1923) 

 

21 czerwca 1951 roku urodziła się EWA GRĘTKIEWICZ, pseud. Wanda Lachowicz, 

dziennikarka, pisarka, autorka, m.in.: książek dla dzieci Szczekająca szczęka 

Saszy, Zakręcona na Maksa, Dostaliśmy po dziecku.                (zm. 16 XI 2013) 

 70. rocznica urodzin 

 

23 czerwca DZIEŃ OJCA, obchodzony w Polsce od 1965 roku. 

 

24 czerwca 1986 roku zmarła KRYSTYNA KULICZKOWSKA, historyk i krytyk 

literacki, autorka rozpraw, studiów krytycznych z zakresu literatury dla dzieci  

i młodzieży, m.in.: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1914,  

W szklanej kuli. Szkice o literaturze dla dzieci i młodzieży, W świecie prozy  

dla dzieci.                                                                                     (ur. 29 X 1912) 

 35. rocznica śmierci 

 

26 czerwca MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII, 

ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1987 

roku w celu zwalczania narkomanii i uzależnienia od środków odurzających.. 

 

27 czerwca 2001 roku zmarła TOVE MARIKA JANSSON, pisarka fińska, malarka, 

grafik, tworząca także w jęz. szwedzkim, laureatka licznych nagród, autorka 
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popularnej serii o Muminkach, którą sama ilustrowała. W Polsce ukazało się 

też opowiadanie Kto pocieszy Maciupka.                                   (ur. 9 VIII 1914) 

 20. rocznica śmierci 

 

28 czerwca 1921 roku urodził się ZDZISŁAW WITWICKI, grafik, ilustrator, 

współtwórca „polskiej szkoły ilustracji”, autor ilustracji do ponad 70 książek 

dla dzieci, m.in.: Krasnalek Gapcio W. Badalskiej, Apolejka i jej osiołek  

M. Krüger, O wróbelku Elemelku H. Łochockiej.                      (zm. 11 X 2019)      

 100. rocznica urodzin 

 

1 lipca ŚWIATOWY DZIEŃ PSA, święto ustanowione w 2007 roku z inicjatywy 

czasopisma Przyjaciel Pies, aby zastanowić się nad podejściem człowieka do 

zwierząt. 

    

2 lipca 1966 roku zmarł JAN BRZECHWA, właśc. Jan Wiktor Lesman, poeta,  

satyryk, publicysta, tłumacz, autor znakomitych wierszy dla dzieci, 

utrzymanych w stylu satyryczno-żartobliwym oraz poetyckich opowieści 

baśniowych i fantastycznych.                                                   (ur. 15 VIII 1898) 

 55. rocznica śmierci  
 

3 lipca 1966 roku zmarła WANDA GRODZIEŃSKA, poeta, prozaik, tłumaczka, 

autorka zbiorów wierszy dla dzieci, m.in.: Wesołe okienka, Świerszczowa 

muzyka, utworów o charakterze baśniowym i krótkich opowiadań 

biograficznych, m.in.: Dziwne dziwy się plotą, Śladami poety. 

 55. rocznica śmierci                                                                  (ur. 3 VIII 1906) 

 115. rocznica urodzin 
 

5 lipca 1931 roku urodził się BOHDAN PETECKI, prozaik, publicysta, autor 

słuchowisk radiowych i powieści fantastycznonaukowych dla młodzieży, 

m.in.: Kogga z czarnego słońca, Prosto w gwiazdy, Królowa kosmosu, Bal na 

pięciu księżycach, Tysiąc i jeden światów.                                (zm. 23 XI 2011) 

 90. rocznica urodzin 

 10. rocznica śmierci 

 

5 lipca 1931 roku urodził się JANUSZ DOMAGALIK, prozaik, dziennikarz, autor 

słuchowisk radiowych i widowisk telewizyjnych oraz utworów dla dzieci  

i młodzieży, m.in.: Jak mała Agata szła na koniec świata, Pięć przygód 

detektywa Konopki, Koniec wakacji, Księżniczka i chłopcy, Zielone kasztany. 

 90. rocznica urodzin                                                               (zm. 27 XII 2007) 

 

9 lipca  1916 roku urodził się STANISŁAW PAGACZEWSKI, prozaik, dziennikarz, 

autor utworów dla dzieci i młodzieży, m.in.: cyklu baśniowych przygód 

profesora Baltazara Gąbki i Wawelskiego Smoka oraz książek Zielona 

wędrówka, Gospoda pod Upiorkiem, Bzdurki dla córki. 

 105. rocznica urodzin                                                                 (zm. 7 VI 1984) 

 

9 lipca 1971 roku zmarł IGNACY WITZ, grafik, rysownik, krytyk sztuki,  

twórca wielu karykatur i plakatów, ilustrator gazet i książek, autor m.in.:  

oprawy plastycznej do Bajek dla dzieci I. Kryłowa, Kapelusza za 100 tysięcy 

A. Bahdaja, książek E. Nesbit, J. Tuwima.                                 (ur. 20 III 1919) 
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 50. rocznica śmierci 

 

10 lipca 1996 roku zmarł CZESŁAW JACEK CENTKIEWICZ, prozaik,  

podróżnik, uczestnik wypraw polarnych, autor książek popularnonaukowych  

i beletrystycznych o lodowych szlakach Antarktydy i Arktyki dla młodych 

czytelników, m.in.: Anaruk, chłopiec z Grenlandii, Czy foka jest biała?,  

Wyspa mgieł i wiatrów.                                                                 (ur. 18 X 1904) 

 25. rocznica śmierci 

 

11 lipca 1926 roku urodziła się HALINA SKROBISZEWSKA, krytyk literacki oraz 

popularyzator literatury dla dzieci i młodzieży, autorka szkiców literackich, 

artykułów i książek poświęconych literaturze dla młodych czytelników, m.in.: 

Książki naszych dzieci, czyli o literaturze dla dzieci i młodzieży, Literatura  

i Wychowanie, Brzechwa, O Hannie Januszewskiej.               (zm. 12 VII 1989) 

 95. rocznica urodzin 

 

12 lipca 1921 roku urodziła się JANINA BARBARA GÓRKIEWICZOWA,  

prozaik, nauczycielka, autorka książek dla młodzieży o tematyce wiejskiej, 

m.in. Izydor, Szczenięca miłość, Kto depcze stokrotki, A jednak radość, 

Szesnaste lato Hanki.                                                                (zm. 29 VII 1986) 

 100. rocznica urodzin                                                               

 35. rocznica śmierci 

 

14 lipca 1951 roku urodziła się ZOFIA BESZCZYŃSKA, poetka, prozaik, krytyk 

literacki, tłumaczka, autorka utworów fantastycznych oraz poetyckich książek 

dla dzieci, m.in.: Bańki mydlane, Kot herbaciany, Z górki na pazurki, Lusterko  

z futra, Królowa Ptaków. 

 70. rocznica urodzin 

 

15 lipca 1876 roku zmarł ALEKSANDER FREDRO, komediopisarz, poeta, 

pamiętnikarz, autor znakomitych bajek dla młodszych dzieci, m.in.: Osioł, 

Małpa w kąpieli, Paweł i Gaweł.                                                (ur. 20 VI 1793) 

 145. rocznica śmierci 

 

18 lipca 1811 roku urodził się WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY, pisarz 

angielski, dziennikarz i satyryk, autor pięknej baśniowej powieści dla dzieci  

i młodzieży pt. Pierścień i róża.                                               (zm. 24 XII 1863) 

 210. rocznica urodzin 

 

19 lipca 1986 roku zmarł JANUSZ ZAJDEL, prozaik, fizyk, popularyzator wiedzy, 

autor opowiadań i powieści fantastycznonaukowych, m.in.: Prawo do powrotu, 

Iluzyt, Wyjście z cienia.                                                             (ur. 15 VIII 1938) 

 35. rocznica śmierci 

 

22 lipca 1956 roku urodził się ANDRZEJ MAREK GRABOWSKI, pisarz, 

scenarzysta filmów i programów telewizyjnych dla dzieci (Tik-Tak, Ciuchcia, 

Budzik), autor książek dla dzieci, m.in.: Dziwne historyjki, Kulfon, co z ciebie 

wyrośnie?, Pirat Jędruś, Zenek i mrówki, Afera smoka Nudożera, Wojna na 

Pięknym Brzegu, Mumciuś, Ambroży Pierożek – przyjaciel smoków. 

 65. rocznica urodzin 
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24 lipca 1876 roku urodziła się JEAN WEBSTER, właśc. Alice Jane Chandler 

Webster, pisarka amerykańska, autorka popularnych powieści dla dziewcząt 

Tajemniczy opiekun, Kochany wrogu, To właśnie Patty.  

 145. rocznica urodzin                                                               (zm. 11 VI 1916) 

 105. rocznica śmierci   
 

1 sierpnia NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, 

święto państwowe w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego 

obchodzone od 2010 roku.  

 

3 sierpnia 1906 roku urodziła się WANDA GRODZIEŃSKA, poetka, prozaik, 

tłumaczka, autorka zbiorów wierszy dla dzieci, m.in.: Wesołe okienka, 

Świerszczowa muzyka, utworów o charakterze baśniowym i krótkich 

opowiadań biograficznych, m.in.: Dziwne dziwy się plotą, Śladami poety. 

 115. rocznica urodzin                                                               (zm. 3 VII 1966) 

55. rocznica śmierci 

 

3 sierpnia 1941 roku urodził się GRZEGORZ ROSIŃSKI, grafik, malarz, twórca 

komiksów, rysownik kultowych serii Thorgal, Kapitan Żbik, Szninkiel,  

Zemsta hrabiego Skarbka, autor ilustracji do książek dla dzieci i młodzieży, 

m.in.: Uwaga, Piegowaty K. Dębnickiego, Mirek i Morka M. Lobe, Szubad 

żąda ofiary, Ursa z krainy Urartu E. Nowackiej. 

 80. rocznica urodzin 

 

7 sierpnia 1956 roku urodziła się MAGDA PAPUZIŃSKA, filozof, dziennikarz  

i redaktor, autorka m.in. powieści dla młodzieży Wszystko jest możliwe, która 

opowiada o przezwyciężeniu samotności i trudnej radości życia. 

 65. rocznica urodzin 

 

8 sierpnia 1896 roku urodziła się MARJORIE RAWLINGS, powieściopisarka  

i nowelistka amerykańska, której światowy rozgłos przyniosła książka 

Roczniak, należąca do klasyki światowej literatury dziecięcej. 

 125. rocznica urodzin                                                             (zm. 14 XII 1953) 

 

9 sierpnia 1916 roku urodził się EUGENIUSZ PAUKSZTA, prozaik, publicysta, autor 

słuchowisk radiowych i powieści dla młodzieży, m.in.: Zatoka żarłocznego 

szczupaka, Gdzie diabeł mówi dobranoc, Znak żółwia, Ich trzech i dziewczyna, 

Miłość i gwiazdy, Złote korony księcia Dardanów.                    (zm. 21 V 1979) 

 105. rocznica urodzin 

 

12 sierpnia 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. 

 

14 sierpnia 1926 roku urodził się 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 
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przygodach, m.in.: Wakacje Mikołajka, Rekreacje Mikołajka, Nowe przygody 

Mikołajka.                                                                                    (zm. 5 XI 1977) 

 95. rocznica urodzin 

 

14 sierpnia 1971 roku urodził się RAFAŁ WITEK, autor wierszy, słuchowisk oraz 

powieści dla dzieci i młodzieży, m.in.: Zwykła dziewczynka, Plaża tajemnic, 

Cudnie paskudnie, Zmyślone historie, Julka Kulka, Fioletka i ja, Maja na 

tropie jaja, Klub latających ciotek, Chłopiec z Lampedusy. 

 50. rocznica urodzin 

 

15 sierpnia ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO (CUD NAD WISŁĄ), obchodzone na 

pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 roku.  

 

15 sierpnia 1771 roku urodził się WALTER SCOTT, powieściopisarz i poeta szkocki, 

twórca nowożytnej powieści historycznej tzw. walterskotowskiej, która stała 

się lekturą młodzieży Rob Roy, Ivanhoe.                                   (zm. 21 IX 1832) 

 250. rocznica urodzin 

 

16 sierpnia 1956 roku urodził się GRZEGORZ LESZCZYŃSKI, historyk, badacz  

i krytyk literatury, autor wielu prac poświęconych literaturze dziecięcej  

i młodzieżowej, m.in.: Literatura i książka dziecięca. Magiczna biblioteka, 

Zbójeckie księgi młodego wieku, Bunt czytelników. Proza inicjacyjna net 

generacji, Książka i młody czytelnik. 

 65. rocznica urodzin 

 

20 sierpnia 1896 roku urodził się 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.                                                                                 (zm. 26 VIII 1967) 

 125. rocznica urodzin 

 

21 sierpnia 1921 roku urodziła się BABBIS FRIIS-BAASTAD, pisarka norweska,  

autorka książek dla dzieci poruszających problem niepełnosprawności Nie 

zabierajcie Misia!, Kjersti.                                                           (zm. 10 I 1970)  

 100. rocznica urodzin 

 

21 sierpnia 1921 roku urodziła się JULIA HARTWIG, poetka, eseistka, tłumaczka, 

autorka słuchowisk radiowych. Wspólnie z mężem Arturem Międzyrzeckim 

napisała kilka książek dla dzieci: Jaś i Małgosia, Tomcio Paluch, Przygody 

Poziomki, Wielki wyścig. 

 100. rocznica urodzin 

 

22 sierpnia 1971 roku urodziła się TINA OZIEWICZ, pisarka, literaturoznawca, 

nauczycielka akademicka, tłumaczka, autorka książek dla dzieci i młodzieży:  

O wiadukcie kolejowym, który chciał zostać mostem nad rzeką i inne bajki, 

Powidoki, Pamiątka z Paryża, Dzicy lokatorzy, Awaria elektrowni. 

 50. rocznica urodzin 

 

25 sierpnia 1891 roku urodził się GUSTAW MORCINEK, prozaik, publicysta, pisarz  

i działacz społeczny związany ze Śląskiem, autor wielu książek dla dzieci  
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i młodzieży o tematyce górniczej, m.in.: Łysek z pokładu Idy, Zabłąkane ptaki, 

Przedziwna historia o zbójniku Ondraszku.                             (zm. 20 XII 1963) 

 130. rocznica urodzin 

 

28 sierpnia 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.  

 

31 sierpnia 1811 roku urodził się THÉOPHILE GAUTIER, francuski pisarz,  

poeta,  dramaturg, krytyk literacki i teatralny, autor m.in. Kapitana Fracasse  

najbardziej popularnej powieści czytanej przez młodzież. 

 210. rocznica urodzin                                                                (zm. 23 X 1872)  

 

1 września ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 

 

9 września 1991 roku zmarł 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. 

 30. rocznica śmierci                                                                    (ur. 31 V 1907) 

 

12 września 1921 roku urodził się STANISŁAW LEM, prozaik, eseista, filozof  

i futurolog, autor scenariuszy telewizyjnych oraz powieści i opowiadań 

fantastycznonaukowych, m.in.: Solaris, Bajki robotów, Opowieści o pilocie  

Pirxie.                                                                                         (zm. 27 III 2006) 

 100. rocznica urodzin 

 15. rocznica śmierci 

 

13 września 1916 roku urodził się ROALD DAHL, pisarz, scenarzysta i publicysta 

angielski pochodzenia norweskiego, autor m.in. znanych utworów dla dzieci 

zaliczanych do nurtu tzw. antypedagogiki: Jakubek i brzoskwinia olbrzymka, 

Charlie i fabryka czekolady, Wielkomilud, Matylda.                 (zm. 23 XI 1990) 

 105. rocznica urodzin   
   

13 września 1996 roku zmarł WIKTOR WOROSZYLSKI, poeta, prozaik, publicysta, 

tłumacz, autor książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Dużo śmiechu, trochę 

smutku, to historia o mamutku, Cyryl, gdzie jesteś?, I ty zostaniesz Indianinem, 

Mniejszy szuka Dużego.                                                                 (ur. 8 VI 1927) 

 25. rocznica śmierci 

 

14 września 1851 roku zmarł JAMES FENIMORE COOPER, powieściopisarz 

amerykański, piewca pionierskiego osadnictwa i walk o niepodległość 

Ameryki, autor m.in.: popularnego wśród młodzieży cyklu Pięcioksiąg przygód 

Sokolego Oka oraz powieści o tematyce morskiej Pilot, Czerwony Korsarz. 

 170. rocznica śmierci                                                                 (ur. 15 IX 1789) 

 

15 września 1931 roku urodziła się JANINA WIECZERSKA, prozaik, publicystka,  

krytyk literacki, autorka książek dla dzieci i młodzieży, m.in. Ni to, ni owo, 

Bywa i zła pogoda, Prezydent Janusz Bosak, Zawsze jest jakieś jutro, Lekcja 

dzielenia, Firma „Zamiast”, Dzieci z blokowiska.  

 85. rocznica urodzin 
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17 września ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA, obchodzony w rocznicę napaści 

rosyjskiej na Polskę. Dzień Sybiraka został ustanowiony w 2013 roku przez 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

21 września MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POKOJU, obchodzony od 2002 roku. 

 

26 września 1991 roku zmarł JERZY AFANASJEW, pisarz, poeta, satyryk, reżyser 

filmowy, teatralny i telewizyjny, autor m.in.: książek dla dzieci Baśnie,  

Babcia i słoń, Czarodziejski młyn, Zegarowy król.                     (ur. 11 IX 1932) 

 30. rocznica śmierci 

 

27 września 1991 roku zmarł ERYK LIPIŃSKI, karykaturzysta, satyryk, dziennikarz, 

grafik, autor plakatów, ilustrator książek dla dzieci J. Brzechwy Opowiedział 

dzięcioł sowie, Ptasie plotki.                                                      (ur. 12 VII 1908) 

 30. rocznica śmierci 

 

28 września 1986 roku zmarła EWA SZELBURG-ZAREMBINA, poetka, prozaik, 

autorka utworów scenicznych, czytanek szkolnych, kołysanek, zbiorów baśni, 

wierszy, opowiadań dla dzieci i młodzieży, m.in.: Królestwo bajki, Aaa… kotki 

dwa, Najmilsi, Wesołe historie, Przez różową szybkę, Chłopiec z perły 

urodzony, Idzie niebo ciemną nocą.                                            (ur. 10 IV 1899) 

 35. rocznica śmierci 

 

29 września 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. 

 

30 września 1911 roku urodził się JERZY KIERST, właśc. Zygmunt Jerzy Kierst, prozaik 

i poeta, krytyk teatralny, tłumacz, autor wierszy i opowiadań dla dzieci, m.in.: 

Wesoły pociąg, Uśmiechnięty bąk, W głębi snów.                   (zm. 21 XII 1988) 

 110. rocznica urodzin 

 

30 września 1996 roku zmarła GABRIELA PAUSZER-KLONOWSKA, pseud.  

G. Klaner i in., prozaik, tłumaczka, autorka utworów dla dzieci i młodzieży,  

m.in.: Światło znad Niemna, Historie nie wymyślone, Moje miłe zwierzaki. 

 25. rocznica śmierci                                                                   (ur. 26 VI 1908) 

 

30 września DZIEŃ CHŁOPAKA, popularne święto obchodzone w Polsce przez 

nastolatków. 

 

1 października  MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ  MUZYKI,  obchodzony na całym świecie 

od 1975 roku. 

 

1 października MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ   OSÓB   STARSZYCH,  ogłoszony  przez 

 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1990 roku. 

 

4 października ŚWIATOWY  DZIEŃ  ZWIERZĄT,  obchodzony  w  rocznicę  śmierci  św. 

          Franciszka, uważanego za patrona zwierząt. 
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7  lub  8  1621  roku  urodził  się   JEAN  DE  LA  FONTAINE,  poeta francuski, autor 

października pełnych humoru oraz gorzkiej ironii i zadumy nad obłudą świata Bajek, które 

na stałe weszły do repertuaru lektur dziecięcych.                      (zm. 13 IV 1695) 

 400. rocznica urodzin   

 

8 października 1971  roku  urodził  się  RAFAŁ  KOSIK,  grafik,  pisarz,  współczesny  autor  

          powieści fantastyczno-przygodowych dla młodzieży o trójce nierozłącznych 

gimnazjalistów z popularnego cyklu Feliks, Net i Nika. 

 50. rocznica urodzin                                                            
 

9 października 1936  roku  urodziła  się  AGNIESZKA  OSIECKA,  poetka, prozaik, autorka 

          tekstów piosenek, sztuk scenicznych, a także utworów adresowanych do dzieci, 

m.in.: Dzień dobry, Eugeniuszu, Zaszumiało jesienią, Kolęda myszki, Wzór  

na diabelski ogon.                                                                        (zm. 7 III 1997) 

 85. rocznica urodzin 

 

10 października 1966  roku  urodziła  się  ELŻBIETA   WASIUCZYŃSKA,  malarka,  grafik,  

 ilustratorka, autorka ilustracji do książek dla dzieci, m.in.: Pan Kuleczka  

W. Widłaka, Bajka o ślimaku Kacperku M. Strzałkowskiej, Trzy świnki  

Z. Staneckiej, ZOO J. Mikołajewskiego. 

 55. rocznica urodzin 

 

11 października 1901   roku   urodziła  się   MARIA   KOWALEWSKA,  prozaik,  tłumaczka,  

            autorka utworów dla dzieci i młodzieży, m.in.: Po nitce do kłębka, Sapcio  

i Pufcio ze stromego brzegu, Śpioszka Popielica, Zwariowane podwórko. 

 120. rocznica urodzin                                                                  (zm. 3 V 1991) 

 30. rocznica śmierci 
 

13 października 1936   roku   urodziła   się   CHRISTINE  NÖSTLINGER,  prozaik  i  poetka  

            austriacka, autorka słuchowisk radiowych i scenariuszy telewizyjnych oraz 

znanych utworów dla dzieci i młodzieży, m.in.: Gdzie jesteś Ilse?, Nowy mąż 

dla mamy, Gwiżdżemy na króla ogóra, Konrad, chłopiec z puszki, Lumpetta. 

 85. rocznica urodzin 

 

14 października DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, obchodzony od 1982 roku.    

 

14 października URODZINY KUBUSIA PUCHATKA, obchodzone w rocznicę pierwszego 

wydania książki Alana Alexandra Milne’a (1926).    

 

       

 

18 października 1886  roku  urodziła  się  HELENA  BOGUSZEWSKA, pisarka, publicystka,  

            działaczka społeczna, autorka książek dla młodzieży i opowiadań dla dzieci, 

m.in.: Czerwone węże, Za zielonym wałem, Zwierzęta wśród ludzi. 

 135. rocznica urodzin                                                              (zm. 11 XI 1978) 

 

19 października 1946  roku  urodził  się  PHILIP  PULLMAN,  pisarz  brytyjski, wykładowca,  

            autor powieści fantastycznych dla młodzieży, m.in.: Byłem szczurkiem!... albo 

purpurowe pantofelki, Jacek na sprężynach, Zegar, czyli nakręcona opowieść, 

Przerwany most, Tatuaż z motylem oraz trylogii Mroczne materie. 
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 75. rocznica urodzin 

 

20 października 1976  roku   zmarł   JANUSZ    GRABIAŃSKI,  grafik,  plakacista,  ilustrator  

            książek dla dzieci i serii wydawniczych, wybitny animalista – twórca 

wizerunków zwierząt (seria znaczków pocztowych z psami i kotami), autor 

ilustracji do najwybitniejszych dzieł polskiej i światowej literatury dziecięcej  

i młodzieżowej H. Ch. Andersena, J. F. Coopera, S. Lagerlöf, Ch. Perraulta,  

E. Szelburg-Zarembiny, M. Twaina.                                         (ur. 24 VII 1929) 

 45. rocznica śmierci 

 

26 października 1986  roku  zmarła   LUCYNA   SIECIECHOWICZOWA,  prozaik,  autorka 

            powieści historycznych dla młodzieży, m.in.: Za Krakowską Bramą, Rozbójnik 

pana Potockiego, Płatnerczyk ze Złotej Pragi, Skarb Azinapa. 

 35. rocznica śmierci                                                                   (ur. 16 VI 1909) 

 

31 października 1846 roku urodził się EDMONDO DE AMICIS, pisarz włoski, autor powieści  

            i nowel o tematyce społeczno-obyczajowej, któremu największą popularność 

przyniosła książka Serce.                                                           (zm. 12 III 1908) 

 175. rocznica urodzin 

 

2 listopada 1916 roku urodził się JERZY CIEŚLIKOWSKI, historyk literatury, żołnierz 

Armii Krajowej, autor prac poświęconych folklorowi dziecięcemu i poezji dla 

dzieci, m.in.: Wielka zabawa. Folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze 

dla dzieci, Literatura i podkultura dziecięca, Antologia poezji dziecięcej. 

 105. rocznica urodzin                                                                 (zm. 9 XI 1977)   

 

3 listopada 1971 roku zmarła JANINA PORAZIŃSKA, poetka, prozaik, autorka bajek, 

baśni i utworów scenicznych dla dzieci i młodzieży, tłumaczka, redaktorka 

czasopism dla dzieci, która całą swoją różnorodną i bogatą twórczość 

poświęciła najmłodszym, m.in.: Kichuś majstra Lepigliny, Borówka, Psotki  

i śmieszki, W Wojtusiowej izbie.                                                  (ur. 29 IX 1888)  

 50. rocznica śmierci 

 

4 listopada 1931 roku zmarł 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. 

 90. rocznica śmierci                                                                (ur. 14 VIII 1867) 

 

5 listopada 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.  

 

6 listopada 1996 roku zmarł ARTUR MIĘDZYRZECKI, poeta, prozaik, eseista, 

tłumacz. Dla młodych czytelników napisał wraz z żoną, m.in. powieść 

przygodowo-sensacyjną Wielki pościg oraz opowieść Przygody Podziomki. 

 25. rocznica śmierci                                                                     (ur. 6 XI 1922) 
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9 listopada 1911 roku zmarł HOWARD PYLE, pisarz i ilustrator amerykański, pod 

wpływem średniowiecznych ballad i legend napisał powieść Wesołe przygody 

Robin Hooda.                                                                                (ur. 5 III 1853) 

 110. rocznica śmierci 

 

11 listopada NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI, obchodzone dla 

upamiętnienia rocznicy odzyskania w 1918 roku przez Polskę niepodległości.  

 

16 listopada 1881 roku urodziła się BRONISŁAWA OSTROWSKA, poetka, prozaik, 

tłumaczka, autorka książki dla dzieci Bohaterski miś, czyli przygody 

pluszowego niedźwiadka na wojnie, dla dzieci od lat 10 do 100. 

 140. rocznica urodzin                                                                (zm. 18 V 1928) 

 

20 listopada ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY PRAW DZIECKA, obchodzony  

w rocznicę uchwalenia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 

roku. 

 

24 listopada 1826 roku urodził się CARLO COLLODI, właśc. C. Lorenzini, włoski 

prozaik, publicysta i satyryk, autor opowieści dla dzieci o przygodach 

drewnianego pajacyka o imieniu Pinokio.                                  (zm. 26 X 1890) 

                        195. rocznica urodzin 

 

25 listopada ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA, ustanowiony w 2002 roku, 

w setną rocznicę powstania pluszowej zabawki, Teddy Bear. Historia maskotki 

wiąże się z wydarzeniem, które miało miejsce w 1902 r. – prezydent USA 

Theodore Roosvelt, zapalony myśliwy, nie dopuścił podczas polowania do 

zastrzelenia małego niedźwiadka.  

 

27 listopada 1881 roku urodziła się MARIA CZERKAWSKA, poetka, nowelistka, dla 

dzieci wydała tomiki wierszy, m.in.: Kto się śmieje, Żółte chodaczki, U starej 

wierzby, Na listeczku jaworowym.                                               (zm. 2 XI 1973) 

 140. rocznica urodzin 

 

30 listopada ANDRZEJKI, wieczór magicznych wróżb odprawianych w wigilię świętego 

Andrzeja.  

 

1 grudnia ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS, obchodzony z inicjatywy Światowej 

Organizacji Zdrowia od 1988 roku. 

 

3 grudnia MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 

ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1992 

roku. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób 

niepełnosprawnych, u których występują ograniczenia w prawidłowym 

funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub 

psychicznej oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie.  

 

5 grudnia 1901 roku urodził się WALT DISNEY, amerykański reżyser, autor  

i producent filmów, twórca popularnych postaci rysunkowych bohaterów 

Myszki Miki, Kaczora Donalda, Psa Pluto i Goofy’ego. 

 120. rocznica urodzin                                                             (zm. 15 XII 1966)  
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 55. rocznica śmierci 

 

5 grudnia 2006 roku zmarł CEZARY LEŻEŃSKI, prozaik, dziennikarz, krytyk 

literacki, autor m.in.: książek dla młodzieży: Strachy z pałacowej wieży,  

czyli Filip detektywem, Bartek, Tatarzy i motorynka oraz cyklu o przygodach 

wojennych dwu nastolatków: Jarek i Marek na tropie szpiega, Jarek i Marek 

bronią Warszawy, Marek na wyspie nadziei, Jarek i Marek wyruszają na 

Zachód.                                                                                             (ur. 6 I 1930)  

 15. rocznica śmierci 

 

6 grudnia MIKOŁAJKI, zwyczaj obdarowywania się drobnymi prezentami, 

obchodzony na cześć świętego biskupa Mikołaja z Miry. 

 

16 grudnia 2006 roku zmarł RYSZARD LISKOWACKI, prozaik, poeta, publicysta, 

autor m.in.: cyklu powieściowego dla młodzieży Związek Sprawiedliwych, 

Wodzu, wyspa jest twoja, Powrót na wyspę.                              (ur. 12 VII 1932)  

 15. rocznica śmierci 

 

17 grudnia 1931 roku urodziła się KRYSTYNA BOGLAR, prozaik, autorka scenariuszy 

widowisk i seriali telewizyjnych oraz książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: 

Gucio i Cezar, Klementyna lubi kolor czerwony, Brent, Stonoga, Supergigant 

 z motylem, Zatrzymajcie świat, chcę wysiąść! 

 90. rocznica urodzin 

 

21 grudnia 1966 roku urodziła się EWA NOWAK, pisarka, publicystka, autorka 

felietonów, opowiadań oraz powieści dla dzieci i młodzieży, m.in.: Wszystko, 

tylko nie mięta, Krzywe 10, Lawenda w chodakach, Koleżaneczki, Pajączek na 

rowerze, Rezerwat niebieskich ptaków, Bardzo biała wrona, Dane wrażliwe, 

Pierwsze koty, Nie do pary, Dzień wszystkiego. 

 55. rocznica urodzin  

 

25 grudnia 1966 roku urodziła się BEATA OSTROWICKA, prozaik, autorka książek 

chętnie czytanych przez dzieci i młodzież, m.in.: Ale ja tak chcę!, Opowieści ze 

starego strychu, Świat do góry nogami, Zła dziewczyna, Zjeść żabę, Przecież 

cię znam, Wyć się chce. 

 55. rocznica urodzin 

 

27 grudnia 1971 roku urodziła się DOROTA ŁOSKOT-CICHOCKA, graficzka, 

ilustratorka, autorka ilustracji do książek dla dzieci, m.in.: Kto z was  

chciałby rozweselić pechowego nosorożca? L. Kołakowskiego, Hipopotam  

A. Muszyńskiej, Kiedy kiedyś, czyli Kasia, Panjan i Pangór J. Mikołajew- 

skiego, Moja babcia kocha Chopina A. Czerwińskiej-Rydel. 

 50. rocznica urodzin 

 

28 grudnia 1956 roku urodził się BURKHARD SPINNEN, współczesny pisarz 

niemiecki, autor zabawnej książki o świecie dorosłych widzianym oczami 

dziecka Duże troski małych ludzi. 

 65. rocznica urodzin 
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29 grudnia 1921 roku urodził się LUDWIK JERZY KERN, poeta, satyryk, bajkopisarz, 

tłumacz, autor tekstów piosenek oraz popularnych utworów dla dzieci  

i młodzieży, m.in.: Ferdynand Wspaniały, Proszę słonia, Karampuk, Cztery 

łapy.                                                                                             (zm. 29 X 2010) 

 100. rocznica urodzin 

 

31 grudnia 1976 roku zmarła ELŻBIETA JACKIEWICZOWA, pseud. Andrzej Drzazga  

i in., powieściopisarka, publicystka i pedagog, autorka książek dla młodzieży, 

m.in.: Tancerze, Pokolenie Teresy, Nocny koncert.                      (ur. 22 II 1902) 

 45. rocznica śmierci 

 

 

 

 

 

 

 
Wykaz źródeł, w oparciu o które opracowano materiały do kalendarium na 2021 rok: 

Encyklopedia PWN w trzech tomach 2001-2002; Frycie S., Ziółkowska-Sobecka M.: Leksykon litera- 

tury dla dzieci  i  młodzieży 1999;  Latusek A.: Słownik pisarzy polskich 2003;  Maślanka J.: Słownik 

pisarzy świata 2004;  Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży 1984; Słownik literatury dziecię- 

cej  i  młodzieżowej 2002;  Twórcy dzieciom 1990 – 2005. Almanach  PS  IBBY 2006;  Współcześni 

polscy  pisarze  i  badacze  literatury   –   słownik  biobibliograficzny   1994 – 2004 ;  WWW.ibby.pl 

WWW.instytutksiazki.pl ;  WWW.wyd-literatura.com.pl ;  WWW.wikipedia.pl . 

                                                                                                          

 

 

                                                                                                Oprac. Małgorzata Sierżęga 

                                                                                                Dział Instrukcyjno-Metodyczny 

                                                                                                WiMBP w Rzeszowie   
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