
KALENDARIUM 
WYBRANYCH ROCZNIC LITERACKICH 

I WYDARZEŃ W ROKU 2018 
 

(DO WYKORZYSTANIA W BIBLIOTEKACH DLA DZIECI) 
 
 
1 stycznia ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU, ustanowiony przez papieża Pawła VI 

pismem z 8 grudnia 1967 roku. 
 
1 stycznia 1948 roku urodził się JERZY NIEMCZUK, prozaik, krytyk literacki, 

dziennikarz, scenarzysta, autor słuchowisk radiowych oraz książek dla dzieci  
i młodzieży, m.in.: Rozbitkowie, Powrót Daleków, Plaga, Przygody Zuzanki 
(Nagroda Literacka im. K. Makuszyńskiego w 1996 roku), Szaleńczaki. 

 70. rocznica urodzin 
 
2 stycznia 1918 roku urodził się ADAM BAHDAJ, pseud. Dominik Damian, prozaik,  

tłumacz, autor licznych książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Do przerwy 0:1, 
Podróż za jeden uśmiech, Stawiam na Tolka Banana, Mały pingwin Pik-Pok, 
Trzecia granica, Telemach w dżinsach.                                        (zm. 7 V 1985) 

 100. rocznica urodzin 
 
3 stycznia 1968 roku zmarła HANNA MORTKOWICZ-OLCZAKOWA, poetka, 

prozaik, tłumaczka, autorka powieści biograficznych (Janusz Korczak, Piotr 
Michałowski, O Stefanie Żeromskim) oraz utworów dla dzieci i młodzieży 
(Kolorowe gwiazdy, Różne kolory).                                              (ur. 19 X 1905) 

 50. rocznica śmierci 
 
12 stycznia 1878 roku urodził się FERENC MOLNAR, właśc. F. Neumann, dramaturg  

tłumacz i prozaik węgierski, autor znanej powieści dla młodzieży pt. Chłopcy 
 z Placu Broni.                                                                             (zm. 2 IV 1952) 

 140. rocznica urodzin 
 
13 stycznia 1903 roku urodziła się IRENA JURGIELEWICZOWA, pedagog, 

powieściopisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: O chłopcu, 
który szukał domu, Ten obcy, Niespokojne godziny, Wszystko inaczej, Inna. 

 115. rocznica urodzin                                                                (zm. 28 V 2003) 
 15. rocznica śmierci 
 
14 stycznia 1898 roku zmarł LEWIS CARROLL, właśc. Charles Lutwidge Dodgson,   

prozaik, matematyk i poeta angielski, autor jednego z najbardziej znanych 
utworów światowej literatury dziecięcej Alicja w Krainie Czarów.               

 120. rocznica śmierci                                                                    (ur. 27 I 1832) 
 
15 stycznia 1943 roku zmarł ERIC KNIGHT, właśc. E. Mowbray, pisarz angielski. 

Światową sławę przyniosła mu powieść dla dzieci Lassie, wróć! oraz zbiór 
pełnych humoru opowiadań  Sam Small lata znowu.                  (ur. 10 IV 1897) 

 75. rocznica śmierci 
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19 stycznia 1923 roku urodził się STANISŁAW ROZWADOWSKI, malarz, grafik, 
ilustrator książek dla dzieci, m.in.: Do przerwy 0:1 A. Bahdaja, Przygody 
Filonka Bezogonka G. Knutsona, Winnetou K. Maya, Wyspa Robinsona  
A. Fiedlera.                                                                                (zm. 13 VI 1996) 

              95. rocznica urodzin                                                                  
 
21 stycznia DZIEŃ BABCI, święto obchodzone w Polsce od 1964 roku. 
 
22 stycznia DZIEŃ DZIADKA, święto obchodzone w Polsce od lat 80. XX wieku. 
 
23 stycznia 1928 roku urodził się TADEUSZ ŚLIWIAK, poeta, tłumacz, autor tekstów 

piosenek i wierszy dla dzieci, m.in.: Dzień dobry muzyko, Koncert na leśnej 
polanie, Szczygle figle, Lody pani Chmurki, Żabi koncert, Bajkoteka pierwsza, 
Bajkoteka druga.                                                                         (zm. 3 XII 1994) 

 90. rocznica urodzin 
 
24 stycznia 1958 roku urodziła się BARBARA KOSMOWSKA, pisarka,  

literaturoznawca, pracownik naukowy, autorka książek dla dzieci i młodzieży: 
Buba (nominacja w konkursie Książka Roku 2003), Myślinki, Buba. Sezon 
ogórkowy, Pozłacana rybka, Sezon na Zielone Kasztany, Obronić królową. 

 60. rocznica urodzin  
 
26 stycznia 1933 roku urodziła się JANINA ZAJĄCÓWNA, pedagog, prozaik, autorka 

książek dla młodzieży, m.in.: Heca z Łysym, Bilet do raju, Kiedyś przyjedziesz, 
Uważajcie na skorpiony. 

 85. rocznica urodzin 
 
26 stycznia 1913 roku urodziła się HANNA MUSZYŃSKA-HOFFMANNOWA, pseud. 

Ciocia Hania i in., powieściopisarka, publicystka, autorka opowiadań i szkiców 
oraz powieści historyczno-biograficznych i współczesnych czytanych także 
przez młodzież, m.in.: Panie na Wilanowie, Kochałam księcia Józefa, Panna 
Frau, Czupiradełko.                                                                      (zm. 6 V 1995)  

 105. rocznica urodzin 
 
27 stycznia 1943 roku urodziła się ELŻBIETA GAUDASIŃSKA, graficzka, ilustratorka  

i malarka, laureatka licznych nagród krajowych i zagranicznych, autorka 
ilustracji do książek dziecięcych, m.in.: Calineczka H. Ch. Andersena, Bajki 
babci Gąski, Czerwony Kapturek Ch. Perraulta, Krześlaki z rozwiną grzywą  
J. Kulmowej, Przed snem P. Sommera. 

 75. rocznica urodzin 
 
28 stycznia 1903 roku urodził się ALEKSANDER KAMIŃSKI, pseud. Juliusz Górecki  

i in., prozaik, pedagog, działacz, wychowawca i metodyk harcerski, żołnierz 
AK oraz jeden z ideowych przywódców Szarych Szeregów, autor powieści  
Antek cwaniak, Kamienie na szaniec, Zośka i Parasol.             (zm. 16 III 1978)                                           
115. rocznica urodzin  

  40. rocznica śmierci 
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29 stycznia 1913 roku zmarł WŁADYSŁAW BEŁZA, pseud. W. Ostrowski i in., poeta, 
prozaik, publicysta, animator życia kulturalnego, autor utworów dla dzieci,  
w tym zbiorku wierszy o tematyce patriotycznej Katechizm polskiego dziecka.
 105. rocznica śmierci                                                                  (ur. 17 X 1847) 

 
3 lutego 1893 roku zmarł TEOFIL LENARTOWICZ, poeta i rzeźbiarz, piewca 

mazowieckiego folkloru, który wiele swoich utworów poetyckich dedykował 
Młodzieży, m.in.: zbiór Polska ziemia, Album włoski, Trzeci Maja. 

 125. rocznica śmierci                                                                   (ur. 27 II 1822)                                                                                                              
 
8 lutego 1828 roku urodził się JULES VERNE, pisarz francuski, autor licznych 

powieści przygodowych o charakterze fantastyczno-naukowym, m.in.:  
20 000 mil podmorskiej żeglugi, Dzieci kapitana Granta, Tajemnicza wyspa, 
Piętnastoletni kapitan.                                                               (zm. 24 III 1905) 

 190. rocznica urodzin 
 
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. 

 
12 lutego 1898 roku urodziła się JADWIGA WERNEROWA, biolog i dydaktyk, 

autorka podręczników szkolnych, gawęd i książek popularnonaukowych 
promujących wiedzę przyrodniczą, m.in.: Poznajemy przyrodę, Rudzia, Sekrety 
delfinów, To i owo o zwierzętach, Opowiadania o zwierzętach. 
120. rocznica urodzin                                                                 (zm. 22 I 1980) 

 
12 lutego 1963 roku urodziła się ANNA PIWKOWSKA, poetka i eseistka, recenzentka, 

autorka tomików poetyckich i tekstów piosenek oraz powieści dla młodzieży 
Franciszka (Nagroda Literacka m.st. Warszawy 2014, Książka Roku 2014). 

 55. rocznica urodzin  
 
13 lutego 1923 roku urodził się ADAM KILIAN, grafik, scenograf, autor ilustracji do 

książek dla dzieci, m.in.: Pan Tygrys L.J. Kerna, O smoku wawelskim, Pyza na 
polskich dróżkach H. Januszewskiej, Czarnoksiężnik ze Szmaragdowego Grodu  
L.F. Bauma, Zielony wędrowiec L. Bardijewskiej. 

 95. rocznica urodzin                      (zm. 25 VI 2016) 
 
14 lutego WALENTYNKI – DZIEŃ ZAKOCHANYCH, święto obchodzone w Polsce 

od lat 90. XX wieku. 
 
14 lutego 1923 roku urodziła się VERA FERRA-MIKURA, pisarka i poetka austriacka, 

autorka kilkudziesięciu książek dla dzieci, które cechuje poczucie humoru, 
optymizm i barwna wyobraźnia, m.in.: Zwierzyniec państwa Sztenglów, Mój 
przyjaciel Tulli, Peppi i jego podwójny świat.                            (zm. 9 III 1997) 
95. rocznica urodzin 
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15 lutego 1928 roku urodził się CEZARY CHLEBOWSKI, pisarz i publicysta, 
historyk, harcerz, autor szkiców i książek poświęconych mało znanym 
wydarzeniom z dziejów polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny 
światowej dla młodzieży, m.in.: Smak śniegu, Nocne szlaki, Gazda z Diabelnej.                                                                                    

 90. rocznica urodzin                                                                    (zm. 9 V 2013) 
 5. rocznica śmierci 
 
16 lutego 1983 roku zmarła KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA, poetka, prozaik, 

tłumaczka, autorka utworów dla dzieci i o dzieciach, m.in.: Rymy dziecięce, 
Zwierzaki i zioła, Wierszyki nałęczowskie, Co dzieci wiedzą?     

  35. rocznica śmierci                                                                  (ur. 6 VIII 1892) 
 
17 lutego ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA, święto obchodzone w Polsce od 2006 roku. 
 
18 lutego 1938 roku urodził się PIOTR WOJCIECHOWSKI, prozaik, poeta,  

reżyser filmowy, autor książek dla dzieci, m.in.: Lew koloru marchewki, 
Zdobywcy orzechowego tortu, Poniedziałek, którego nie było, Czarodzieje 
pachną klejem, Autobus spóźnialskich, Bajki żółtego psa (Nagroda Literacka 
im. K. Makuszyńskiego, 1994). 

 80. 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. 

 
21 lutego 2008 roku zmarł JERZY FLISAK, grafik, rysownik, ilustrator,  

plakacista, scenograf, autor rysunków satyrycznych oraz książek dla dzieci  
i młodzieży, m.in.: A. Bahdaja Mały pingwin Pik-Pok, M. Konopnickiej Stefek 
Burczymucha, E. Niziurskiego Niewiarygodne przygody Marka Piegusa. 

 10. rocznica śmierci                                                                   (ur. 24 IX 1930) 
 
22 lutego 1898 roku urodził się KAROL BUNSCH, prozaik, tłumacz, autor powieści 

historycznych także dla młodzieży, w tym wielotomowego cyklu powieści 
piastowskich (Dzikowy skarb, Ojciec i syn, Wawelskie wzgórze, Rok tysięczny, 
Przekleństwo, Bezkrólewie).                                                      (zm. 24 XI 1987) 

 120. rocznica urodzin 
 
23 lutego 1903 roku urodził się ANTONI UNIECHOWSKI, malarz, grafik, ilustrator 

książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Małej księżniczki E. Burnett, Krysi 
Bezimiennej A. Domańskiej, Pollyanny E. Porter, Przygód Tomka Sawyera  
M. Twaina.                                                                                  (zm. 29 V 1976) 

 115. rocznica urodzin 
 
27 lutego 1933 roku urodził się ALEKSANDER MINKOWSKI, pseud. Alex Hunter, 

prozaik, tłumacz, scenarzysta filmowy i telewizyjny, autor książek dla 
młodzieży, m.in.: Gruby, Ząb Napoleona, Szaleństwo Majki Skowron, Dolina 
Światła, Księżniczka i mag, Dowód tożsamości.                          (zm. 7 III 2016) 

 85. rocznica urodzin 
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28 lutego 1978 roku zmarł 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.                                                                         (ur. 21 I 1901) 

 40. 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.  

 
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.  

 
3-9 marca MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ E-KSIĄŻKI, święto zainicjowane  

w 2004 roku ma na celu promocję i popularyzację e-czytania oraz książki 
elektronicznej.  

 
5 marca 1853 roku urodził się HOWARD PYLE, pisarz i ilustrator amerykański, pod 

wpływem średniowiecznych ballad i legend napisał powieść Wesołe przygody 
Robin Hooda.                                                                               (zm. 9 XI 1911) 

 165. rocznica urodzin 
 
6 marca 1888 roku zmarła LOUISA MAY ALCOTT, pisarka amerykańska, autorka 

powieści dla dziewcząt Małe kobietki, która zapoczątkowała realistyczną 
powieść dla młodzieży.                                                               (ur. 29 XI 1832) 

 130. rocznica śmierci 
 
8 marca MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET, obchodzony jako wyraz szacunku 

dla kobiet.  
 
11 marca 1993 roku zmarła ALINA CENTKIEWICZ, prozaik, autorka książek dla 

dzieci i młodzieży, uczestniczka wyprawy na Antarktydę, współautorka wielu 
książek o tematyce polarnej, m.in.: Odarpi, syn Egigwy, Fridtjöf, co z ciebie 
wyrośnie.                                                                                      (ur. 5 XII 1907) 

 25. rocznica śmierci 
 
12 marca 1908 roku zmarł EDMONDO DE AMICIS, pisarz włoski, autor powieści  

i nowel o tematyce społeczno-obyczajowej, któremu największą popularność 
przyniosła książka Serce.                                                              (ur. 31 X 1846)          

 110. rocznica śmierci 
 
12 marca 1913 roku urodził się SIERGIEJ MICHAŁKOW, poeta, prozaik i  dramaturg 

rosyjski, autor wierszy, bajek i opowiadań dla dzieci, m.in. Nie płacz koziołku. 
 105. rocznica urodzin                                                            (zm. 27 VIII 2009) 
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12 marca 1953 roku urodził się CARL HIAASEN, amerykański pisarz i dziennikarz, 
autor powieści sensacyjnych oraz powieści przygodowych dla młodzieży: 
Sówki, Plusk, Szczeniak. 

 65. rocznica urodzin 
 
12 marca 1968 roku urodziła się AGNIESZKA TYSZKA, pisarka, autorka książek  

dla dzieci i młodzieży, m.in.: cyklu Zosia z ulicy Kociej i Koniki z Szumińskich 
Łąk, Róże w garażu, M jak dżeM, Kawa dla kota, Wyciskacz do łez, Miłość 
niejedną ma minę, Zasupłana historia, Smażone tablety, Lato Nieni. 

 50. rocznica urodzin  
 
13 marca 1913 roku zmarł WALERY PRZYBOROWSKI, pseud. Zygmunt Lucjan 

Sulima, powieściopisarz, publicysta, historyk, autor licznych powieści 
historycznych dla dzieci i młodzieży, m.in.: Bitwa pod Raszynem, Lelum – 
Polelum, Namioty wezyra, Szwedzi w Warszawie.                      (ur. 27 XI 1845) 

 105. rocznica śmierci 
 
15 marca 1903 roku urodził się JÓZEF CZECHOWICZ, pseud. Henryk Zasławski, 

poeta, tłumacz, redaktor, autor zbiorów wierszy dla dzieci (Wiersze dla dzieci, 
Sny szczęśliwe, Uśnijże, mi uśnij...)                                             (zm. 9 IX 1939) 

 115. rocznica urodzin 
 
15 marca 1948 roku urodził się TOMEK TRYZNA, prozaik, reżyser filmowy  

i scenarzysta, autor m.in. dwóch powieści psychologicznych dla młodzieży: 
Panna Nikt  (Nagroda Roku 1994) i Idź, kochaj o potrzebie przyjaźni i miłości 
oraz konieczności poznania samego siebie. 

  70. rocznica urodzin 
 
16 marca 1918 roku urodził się STANISŁAW KOWALEWSKI, prozaik, dramaturg, 

twórca scenariuszy filmowych, autor powieści i opowiadań dla młodzieży, 
m.in.: Podróże małego Sindbada, Nie ma ceny na miód akacjowy, Wieczór  
u Padyszacha, Zagubione, odnalezione.                                   (zm. 24 XII 2003) 

 100. rocznica urodzin 
 15. rocznica śmierci 
 
20 marca 1998 roku zmarł MACIEJ SŁOMCZYŃSKI, pseud. Joe Alex i in., prozaik, 

dramatopisarz, tłumacz, autor powieści kryminalnych oraz książek dla dzieci  
i młodzieży, m.in. sensacyjno-przygodowego cyklu Czarne okręty. 

 20. rocznica śmierci                                                                   (ur. 10 IV 1920) 
 
21 marca 1973 roku zmarł JAN MARCIN SZANCER, grafik, scenograf, malarz, autor 

wielu ilustracji w książkach dla dzieci, które łączą umiejętnie realizm  
z ekspresją, dekoracyjność z liryką, romantyczną fantazję z delikatną groteską. 
Zilustrował m.in.: Pinokia C. Collodiego, książki J Brzechwy (np. Brzechwa 
dzieciom, Pan Kleks), H. Januszewskiej (O flisaku i Przydróżce, Pierścionek 
pani Izabeli), Bajki I. Krasickiego, Lokomotywę J. Tuwima.        

                       45. rocznica śmierci                                                                    (ur. 12 XI 1902) 
 
21 marca ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI, ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku  

w celu promowania poezji. 
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22 marca ŚWIATOWY DZIEŃ WODY, święto ustanowione przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku.  

 
24 marca 1903 urodził się IGOR NEWERLY, właśc. I. Abramow-Newerly, pisarz, 

pedagog, współpracownik Janusza Korczaka, autor powieści dla młodzieży 
Chłopiec z Salskich Stepów. Swoim sympatiom do Starego Doktora dał wyraz 
w powieści wspomnieniowej Rozmowa w sadzie piątego sierpnia (wpisana na 
Listę Honorową im. H. Ch. Andersena w 1979 roku). 

 115. rocznica urodzin                                                                (zm. 19 X 1987) 
 
25 marca 1928 roku urodziła się JOANNA KULMOWA, poetka, dramaturg, prozaik, 

satyryk, autorka utworów dla dzieci i młodzieży, m.in.: Deszczowa muzyka, 
Krześlaki z rozwianą grzywą, Zagubione światełko, Wio, Leokadio!, Stacja 
Nigdy w Życiu.  

 90. rocznica urodzin 
 
27 marca MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU, obchodzony od 1961 roku na 

pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu (1957).  
 
27 marca 1953 roku urodziła się STANISŁAWA KOPIEC, poetka podkarpacka, 

laureatka wielu prestiżowych nagród literackich i wyróżnień, autorka m.in.: 
tomików wierszy dla dzieci Gospodyni mucha, Pokój Dziecięcy, Czarodziej, 
Śliwka i wisieńka.                                                                         (zm. 2 III 2012) 

 65. rocznica urodzin 
 
30 marca 1943 roku zmarł w wyniku obrażeń odniesionych na przesłuchaniach 

prowadzonych przez Gestapo JAN BYTNAR, pseud. Rudy i in., harcmistrz, 
podporucznik Armii Krajowej, członek Szarych Szeregów, jeden z bohaterów 
książki A. Kamińskiego Kamienie na szaniec.                               (ur. 6 V 1921) 

 75. rocznica śmierci 
 
1 kwietnia 1998 roku zmarł JANUSZ NASFETER, reżyser i scenarzysta filmowy, 

prozaik, autor m.in. filmów fabularnych i opowiadań dla dzieci i młodzieży: 
Abel, twój brat, Motyle, Nie będę cię kochać, Królowa pszczół, Mustang. 
20. rocznica śmierci                                                               (ur. 15 VIII 1920) 

 
2 kwietnia MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI, obchodzony  

od 1967 roku w rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena (1805). Ma na  
celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez 
najmłodszych.  

 
2 kwietnia 1958 roku urodziła się RENATA PIĄTKOWSKA, socjolog, autorka 

popularnych książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Lemoniadowy ząb, Nie ma 
nudnych dni, Opowiadania z piaskownicy, Przygoda ma kolor niebieski, 
Wieloryb, Wszystkie moje mamy, Mruk, Która to Malala?, Hebanowe serce, 
Nigdy tego nie zapomnę. 

 60. rocznica urodzin 
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4 kwietnia 1818 roku urodził się THOMAS MAYNE REID, pisarz amerykański, autor 
powieści przygodowych opisujących życie Indian i pionierów osadnictwa  
w Ameryce, m.in.: Dolina bez wyjścia, Jeździec bez głowy.               

  200. rocznica urodzin                                                                (zm. 22 X 1883)    
 135. rocznica śmierci 
 
7 kwietnia ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA, obchodzony od 1950 roku w rocznicę 

powstania Światowej Organizacji Zdrowia (1948).  
 
9 kwietnia 1968 roku zmarła ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA, powieściopisarka  

i publicystka, autorka licznych powieści historycznych i zbiorów opowiadań 
dla dzieci i młodzieży, m.in.: Kłopoty Kacperka, góreckiego skrzata, Topsy  
i Lupus, Bursztyny, Puszkarz Orbano, Gród nad jeziorem.        (ur. 8 VIII 1890) 

 50. rocznica śmierci 
 
10 kwietnia 1933 roku urodziła się MARTA TOMASZEWSKA, pisarka, poetka, autorka 

słuchowisk radiowych oraz utworów dla dzieci i młodzieży, m.in.: Gdzie ten 
skarb?, Którędy do Eldorado, Omijajcie wyspę Hula, Zorro, załóż okulary!,  
Rozmowy z Ancymonkiem, Tego lata w Burbelkowie (Nagroda Literacka im.  
K. Makuszyńskiego w 2001 roku).                                            (zm. 4 VII 2009) 

 85. rocznica urodzin 
 
12 kwietnia MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LOTNICTWA I KOSMONAUTYKI, 

ustanowiony na pamiątkę pierwszego lotu człowieka w kosmos (1961)  
i pierwszego startu promu kosmicznego (1981).  

 
13 kwietnia 1913 roku urodził się ALEKSANDER RYMKIEWICZ, poeta, autor  

sztuk teatralnych, słuchowisk radiowych, utworów scenicznych o tematyce 
historycznej, twórca poematów, bajek i opowiadań (Przygody kangurka 
Skoczka, Muzykalne miasteczko, Czarny zając, Gadanie baranie, Zimowa 
sikoreczka)                                                                                 (zm. 26 IX 1983)  

 105. rocznica urodzin 
 35. rocznica śmierci 
 
13 kwietnia 1898 roku urodziła się MAJA BEREZOWSKA, grafik, rysownik, malarka, 

autorka ilustracji w książkach dla dzieci i młodzieży, m.in.: O Zawiszy 
Czarnym opowieść K. Bunscha i Świerszczykowy kram M. Kownackiej.  

 120. rocznica urodzin                                                                (zm. 31 V 1978) 
 40. rocznica śmierci 
 
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.  

 
16 kwietnia 1903 roku urodził się TEODOR GOŹDZIKIEWICZ, pseud. Marian 

Dąbrowa i in., prozaik, dziennikarz, autor utworów dla dzieci i młodzieży  
o tematyce przyrodniczej, m.in.: Gniade, kare, kasztanki, Reksy, Smyki  
i Zagraje, Loty nad porębą, Bractwo starego dębu.                  (zm. 13 XI 1984) 

 115. rocznica urodzin 
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16 kwietnia 1978 roku urodziła się IWONA CAŁA, architekt, ilustratorka książek  
dla dzieci, m.in.: Jeśli bocian nie przyleci A. Frączek, Klifka – opowieść  
o foczce, która szukała mamy B. Gawryluk, Krakowski rynek dla chłopców  
i dziewczynek M. Rusinka, Skąd się biorą dzieci M. Brykczyńskiego, Lalusie 
B. Ostrowickiej, Z piaskownicy w świat G. Kasdepke. 

 40. 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 promowania czytelnictwa i edytorstwa 
oraz upowszechniania wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej  
i praw autorskich.  

 
25 kwietnia 1973 roku zmarła HANNA ZDZITOWIECKA, pisarka, autorka książek dla 

dzieci, m.in.: Kosmatek ze starej wierzby, Wśród niewidzialnych wrogów  
i przyjaciół, W norkach i jamkach, Bursztynowe baśnie. 

 45. rocznica śmierci                                                                      (ur. 29 I 1909) 
 
28 kwietnia 1948 roku urodził się TERRY PRATCHETT, właśc. Terence David John 

Pratchett, pisarz angielski, autor humorystycznych utworów fantasy znany 
młodzieży z serii powieściowej Świat Dysku.                           (zm. 12 III 2015)  

 70. rocznica urodzin 
 
1 maja ŚWIĘTO PRACY, obchodzone od 1890 roku dla upamiętnienia wydarzeń, 

które miały miejsce w Chicago podczas strajku, będącego częścią 
ogólnopolskiej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.  

 
2 maja 1913 roku urodziła się IRENA SUCHORZEWSKA, poetka, organizatorka 

czytelnictwa dziecięcego, autorka licznych wierszyków dla dzieci 
najmłodszych (Mam trzy lata, Dyrdymałki i inne wiersze, Kiedy babcia była 
mała).                                                                                          (zm. 9 XII 2003) 

 105. rocznica urodzin                                                           
 15. rocznica śmierci 
 
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.  

 
3 maja ŚWIĘTO NARODOWE (uchwalenie Konstytucji 3 Maja) 
 
4 maja 1898 roku urodziła się HALINA GÓRSKA, powieściopisarka, publicystka, 

działaczka społeczna, autorka książek o dużych wartościach wychowawczych  
i społecznych, m.in.: O księciu Gotfrydzie, rycerzu gwiazdy wigilijnej, Chłopcy 
z ulic miasta, Druga brama.                                                        (zm. 4 VI 1942) 

 120. rocznica urodzin 
 
4 maja 1943 roku urodziła się MARIA EKIER, graficzka, ilustratorka, autorka 

ilustracji do książek dla dzieci, m.in.: Co się stało z naszą bajką H. Krall, 
Dębołki J. Kulmowej, Dobry potwór nie jest zły A. Onichimowskiej, Królewna 
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w koronie M. E. Letki (wyróżnienie Książka Roku 2005), do antologii Polskie 
baśnie i legendy (wyróżnienie PTWK 2005).  

 75. rocznica urodzin 
 
6 maja 1983 roku zmarła LUDWIKA WOŹNICKA, pseud. Emilia Cassa i in., 

prozaik, tłumaczka, autorka cyklu powieściowego dla dzieci (Czarka, Wakacje 
z Czarką, Irka, Czarka i Niezdara) oraz powieści dla młodzieży (Jagoda  
w mieście, Jagoda dojrzewa, Tajemnicza planeta i doniczka z pelargonią).                                                                                
35. rocznica śmierci                                                                   (ur. 23 XI 1924)       
                                                                                                                                                                                                                                                                 

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.  
 
8-15 maja TYDZIEŃ BIBLIOTEK, organizowany od 2004 roku przez Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich w celu zwrócenia uwagi szerokiej opinii publicznej  
na problematykę upowszechniania czytelnictwa, rolę bibliotek w życiu 
społecznym i kulturalnym oraz popularyzację różnorodnych form pracy  
z czytelnikiem.  

 
11 maja 1973 roku zmarł BOHDAN ARCT, prozaik, popularyzator problematyki  

i wiedzy lotniczej, autor książek poświęconych polskiemu lotnictwu głównie  
z okresu II wojny światowej (np. Rycerze biało-czerwonej szachownicy, 
Bohaterowie nieba).                                                                      (ur. 27 V 1914)  

 45. rocznica śmierci 
 
11 maja 2003 roku zmarła DANUTA GELLNEROWA, poetka, autorka piosenek, 

audycji radiowych oraz wierszy i opowiadań dla dzieci najmłodszych, 
nawiązujących do codziennych doświadczeń, obserwacji i zabaw dziecka, 
m.in.: Opowieści starej sowy, Gdzie jesteś, misiu?, Polecimy w świat. 
15. rocznica śmierci                                                                    (ur. 12 II 1920) 

 
15 maja MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZINY, ustanowiony przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1993 roku.  
 
16 maja 1703 roku zmarł CHARLES PERRAULT, pisarz francuski, autor baśni 

opartych na motywach ludowych, m.in. Kota w butach, Czerwonego Kapturka, 
Kopciuszka, Śpiącej królewny.                                                       (ur. 12 I 1628) 

 315. rocznica śmierci 
 390. 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.  
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18 maja 1928 roku zmarła BRONISŁAWA OSTROWSKA, poetka, prozaik, 
tłumaczka, autorka książki dla dzieci Bohaterski miś, czyli przygody 
pluszowego niedźwiadka na wojnie, dla dzieci od lat 10 do 100.  

 90. rocznica śmierci                                                                   (ur. 16 XI 1881) 
 
21 maja ŚWIATOWY DZIEŃ KOSMOSU, ustanowiony z inicjatywy amerykańskich 

astronautów. Jego celem jest upamiętnienie wydarzeń związanych z badaniem 
przestrzeni kosmicznej i zachęcenie do zgłębiania tajemnic wszechświata.  

 
26 maja DZIEŃ MATKI, obchodzony jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. 
 
31 maja 1923 roku urodził się JULIUSZ MAKOWSKI, grafik, malarz, autor ilustracji 

do książek, m.in.: Idzie zima H. Bechlerowej, Słoneczko M. Buyno-Arctowej, 
Listy, listy, listy Cz. Janczarskiego, Co okręt wiezie J. Tuwima, Jacek, Wacek  
i Pankracek M. Jaworczakowej. 

 95. rocznica urodzin 
 
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 
dzieciom”, w celu uświadomienia społeczeństwu ogromnego znaczenia 
głośnego codziennego 20-minutowego czytania dziecku dla jego zdrowego  
i wszechstronnego rozwoju.  

 
5 czerwca NOC BIBLIOTEK, ogólnopolskie, wieczorno-nocne wydarzenia promujące 

czytelnictwo i biblioteki jako miejsca, w których warto bywać. To okazja do 
zaprezentowania zbiorów i oferty edukacyjno-kulturalnej, poszerzenia grona 
czytelników i wypromowania bibliotek w mediach.   

 
5 czerwca ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA, ogłoszony przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1972 roku. 
 
6 czerwca 1933 roku urodził się ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ, prozaik, eseista, krytyk 

literacki, autor bajek, baśni i opowieści fantastycznych dla dzieci, m.in.:  
Kraina sto piątej tajemnicy, Dwaj dzielni z Plimplańskiego Lasu, Opowieści  
z Bajkolandii, Pan Tip-Top, Latarnia dziadka Utopka. 

 85. rocznica urodzin                                                                 (zm. 24 VI 2010) 
 
7 czerwca 1923 roku urodził się HENRYK JERZY CHMIELEWSKI, pseud. Papcio 

Chmiel, grafik, rysownik i publicysta, autor książek dla dzieci, twórca 
popularnego komiksu o przygodach małpki Tytusa i dwóch harcerzy – Romka  
i A’Tomka. 

 95. rocznica urodzin 
 
9 czerwca 1968 roku zmarła HELENA BOBIŃSKA, prozaik, publicystka, tłumaczka, 

autorka książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: O szczęśliwym chłopcu, Lipniacy,  
O królu Słońcu i jego czterech córkach.                                         (ur. 9 V 1887)  

 50. rocznica śmierci 
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10 czerwca 1928 roku urodził się MAURICE SENDAK, pisarz amerykański, autor  
i ilustrator literatury dziecięcej, laureat licznych nagród m.in.: Nagrody im.  
H. Ch. Andersena (1970), ALMA (2003). Największą popularność przyniosła 
mu książka Gdzie mieszkają dzikie stwory, która zrewolucjonizowała dziecięcą 
książkę obrazkową.                                                                       (zm. 8 V 2012) 
90. rocznica urodzin 

 
12 czerwca 1878 roku urodził się JAMES OLIVER CURWOOD, pisarz i dziennikarz 

amerykański, autor popularnych powieści przygodowych opisujących życie 
wśród dziewiczej przyrody surowej Północy (Łowcy wilków, Szara Wilczyca, 
Włóczęgi Północy).                                                                  (zm. 13 VIII 1927)   

 140. rocznica urodzin 
 
12 czerwca 1983 roku zmarł WŁADYSŁAW BODNICKI, poeta, autor sztuk 

scenicznych, powieści historycznych i biograficznych. Dla młodzieży napisał 
m.in.: Legendy o Wieniawskim, opowieść biograficzną o wybitnym skrzypku  
i kompozytorze oraz trylogię o Janie Matejce Pustelnia pod trzema pyskami.  

 35. rocznica śmierci                                                                     (ur. 7 IV 1910) 
 
18 czerwca OGÓLNOPOLSKIE ŚWIĘTO WOLNYCH KSIĄŻEK (tzw. 

BOOKCROSSING), idea nieodpłatnego przekazywania książek przez 
pozostawianie ich w miejscach publicznych (park, pociąg, autobus, teatr), jak 
również w miejscach celowo utworzonych tzw. półkach bookcrossingowych 
(stoliki, regały, półki), po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. 
To niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i czytelnictwa.  

 
18 czerwca 1948 roku urodziła się JOANNA RUDNIAŃSKA, prozaik, matematyk, 

autorka opowiadań fantastycznych oraz utworów dla dzieci i młodzieży,  
m.in.: Bajki dla twojego dziecka, Rok smoka (Nagroda Literacka im.  
J. Korczaka w 1992 roku), Kotka Brygidy (wyróżnienie Książka Roku 2007), 
Mój tata z obcej planety, XY, Bajka o Wojnie (wyróżnienie Książka Roku 
2015). 

 70. rocznica urodzin 
 
20 czerwca 1793 roku urodził się ALEKSANDER FREDRO, komediopisarz, poeta, 

pamiętnikarz, autor znakomitych bajek, m.in.: Osioł, Małpa w kąpieli, Paweł  
i Gaweł.                                                                                     (zm. 15 VII 1876) 

 225. rocznica urodzin 
 
21 czerwca 1948 roku urodził się ANDRZEJ SAPKOWSKI, pisarz, z zawodu 

ekonomista, autor prozy z gatunku fantasy, laureat wielu nagród literackich. 
Szczególną popularnością wśród młodych czytelników cieszy się Saga  
o Wiedźminie. 

 70. rocznica urodzin 
 
23 czerwca DZIEŃ OJCA, obchodzony w Polsce od 1965 roku. 
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26 czerwca 1908 roku urodziła się GABRIELA PAUSZER-KLONOWSKA, pseud.  
G. Klaner, prozaik, tłumaczka, autorka utworów dla dzieci i młodzieży, m.in.: 
Światło znad Niemna, Historie nie wymyślone, Moje miłe zwierzaki. 

 110. rocznica urodzin                                                               (zm. 30 IX 1996) 
 
26 czerwca MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII, 

ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1987 
roku w celu zwalczania narkomanii i uzależnienia od środków odurzających.  

 
30 czerwca 1953 roku zmarła ELSA BESKOW, szwedzka pisarka i ilustratorka, napisała  

i zilustrowała ponad 30 książek dla dzieci, z których wiele zaliczanych jest do 
klasyki gatunku i z powodzeniem wznawianych, m.in.: Słoneczne jajo, Zimowa 
wyprawa Ollego.                                                                           (ur. 11 II 1874) 

 65. rocznica śmierci 
 
1 lipca ŚWIATOWY DZIEŃ PSA, święto ustanowione w 2007 roku z inicjatywy 

czasopisma Przyjaciel Psa, aby zastanowić się nad podejściem człowieka do 
zwierząt.  

 
3 lipca 2003 roku zmarł SAT-OKH, właśc. Stanisław Supłatowicz, pisarz,  

żołnierz AK, autor chętnie czytanych przez dzieci i młodzież książek o życiu  
i obyczajach Indian, m.in.: Ziemia słonych skał, Biały mustang, Głos prerii. 

 15. rocznica śmierci                                                                   (ur. 15 IV 1920) 
 
4 lipca 1998 roku zmarł JANUSZ PRZYMANOWSKI, prozaik, publicysta, 

scenarzysta filmowy, autor licznych powieści dla młodzieży podejmujących 
tematykę wojenną, m.in. Czterej pancerni i pies.                          (ur. 20 I 1922) 

 20. rocznica śmierci 
 
7 lipca 1918 roku urodziła się HALINA POPŁAWSKA, prozaik, tłumaczka, 

popularna autorka  powieści dla młodzieży, m.in.: Renesansowa przygoda, 
Szpada na wachlarzu, Jak na starym gobelinie, Na wersalskim trakcie, Talerz  
z Napoleonem. 

 100. rocznica urodzin  
 
12 lipca 1908 roku urodził się ERYK LIPIŃSKI, karykaturzysta, satyryk, dziennikarz, 

grafik, autor plakatów, ilustrator książek dla dzieci J. Brzechwy (Opowiedział 
dzięcioł sowie, Ptasie plotki).                                                    (zm. 27 IX 1991) 

 110. rocznica urodzin    
 
14 lipca 2003 roku zmarła 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.                                                                          (ur. 23 IV 1926)  

 15. rocznica śmierci    
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18 lipca 1903 roku urodziła się CZESŁAWA NIEMYSKA-RĄCZASZKOWA, 
prozaik, autorka słuchowisk radiowych i utworów o tematyce historycznej, 
m.in.: Przyjaciele, Jadwiga i Jagienka, Ich tajemnice, Z rybałtami po 
Mazowszu.                                                                                (zm. 20 XII 1974) 

 115. rocznica urodzin     
 
21 lipca 1858 roku urodził się WACŁAW SIEROSZEWSKI, prozaik, eseista, 

podróżnik, etnograf, autor m.in. utworów adresowanych do dzieci i młodzieży:  
Bajki, Dary Wiatru Północnego, Zamorski diabeł.                   (zm. 20 IV 1945)                                                         

 160. rocznica urodzin 
 
22 lipca 1878 roku urodził się JANUSZ KORCZAK, właśc. Henryk Goldschmit, 

pisarz, nowelista, lekarz, publicysta i pedagog, gorący bojownik o prawo 
dziecka do szacunku, poważnego traktowania, wychowania w umiłowaniu 
dobra i wolności (Król Maciuś Pierwszy, Bankructwo małego Dżeka, Kajtuś 
Czarodziej).                                                                             (zm. 10 VIII 1942)  

 140. rocznica urodzin 
 
25 lipca 1923 roku urodziła się MARIA GRIPE, pisarka szwedzka, laureatka Nagrody 

im. H. Ch. Andersena (1974), autorka książek realistyczno-psychologicznych 
oraz fantastyczno-realistycznych dla dzieci i młodzieży, opowiadających  
o dzieciach biednych, pokrzywdzonych przez los i świat dorosłych, m.in.: 
Córka taty Pellerina, Dzieci szklarza, Żuki latają o zmierzchu. 

 95. rocznica urodzin                                                                   (zm. 5 IV 2007)   
 
25 lipca 1958 roku urodził się MARCIN BRUCHNALSKI, grafik i ilustrator,  

autor ilustracji do książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: A. Onichimowskiej 
Daleki rejs, R. Piątkowskiej Wieloryb, T. Trojanowskiego Kosmiczne 
komplikacje, A. Grabowskiego Pirat Jędruś, M. Strzałkowskiej Rym, cym, 
cym, gdzieś mi z głowy uciekł rym (Książka Roku 1999). 

 60. rocznica urodzin     
 
27 lipca 1938 roku urodziła się CHRISTINA BJÖRK, szwedzka pisarka i graficzka, 

autorka książek dla dzieci, m.in.: Księżniczki i smoki, Linnea w ogrodzie 
Moneta, Przygody Astrid – zanim została Astrid Lindgren, Rok z Linneą, 
Rycerze i smoki. 

 80. rocznica urodzin 
 
27 lipca 1938 roku urodziła się ZOFIA MURAWSKA, graficzka, autorka ponad 50 

książek o różnorodnej tematyce (często baśniowych), m.in. dla dzieci: Baśnie 
braci Grimm, Wio Leokadio! J. Kulmowej (nagroda na IBA w Lipsku), Pokój  
z kukułką J. Ratajczaka, Królowa Niewidzialnych Jeźdźców M. Tomaszewskiej. 
80. rocznica urodzin    

 
27 lipca 1973 roku urodziła się CASSANDRA CLARE, właśc. Judith A. Rumelt, 

pisarka urodzona w amerykańskiej rodzinie w Teheranie, autorka książek  
dla młodzieży, m.in.: serii Dary anioła, Mroczne Intrygi, Magistrium, trylogii 
Diabelskie Maszyny oraz Kroniki Bane’a. 

 45. rocznica urodzin 
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31 lipca 1953 roku zmarł KORNEL MAKUSZYŃSKI, powieściopisarz, poeta, 
felietonista, krytyk teatralny, autor zbioru baśni Bardzo dziwne bajki,  
O wawelskim smoku oraz cyklu historyjek o Koziołku Matołku i małpce Fiki-
Miki. Dla młodzieży napisał, m.in. Szatana z siódmej klasy, Szaleństwa panny 
Ewy.                                                                                                  (ur. 8 I 1884) 

 65. rocznica śmierci 
 
1 sierpnia NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, 

święto państwowe w hołdzie bohaterom Powstania warszawskiego obchodzone 
od 2010 roku.  

 
2 sierpnia 1983 roku zmarł 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. 

 35. rocznica śmierci                                                                       (ur. 5 II 1911) 
 
11 sierpnia 1893 roku urodził się KAMIL GIŻYCKI, prozaik, podróżnik, etnograf, autor 

opowiadań i powieści przygodowych dla młodych czytelników, m.in.: Lwica 
Uanga, Nil, rzeka wielkiej przygody, W pogoni za MWE, W puszczach  
i sawannach Kamerunu.                                                            (zm. 19 IV 1968) 

 125. rocznica urodzin 
 50. rocznica śmierci 
 
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. 

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

pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 roku.  
 
15 sierpnia 1898 roku urodził się 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.                                                     (zm. 2 VII 1966) 

 120. rocznica urodzin 
 
15 sierpnia 1858 roku urodziła się EDITH NESBIT, pisarka i poetka angielska, uważana 

za prekursorkę nowoczesnej fantastyki, wywarła duży wpływ na angielską 
literaturę dla dzieci, autorka m.in.: Poszukiwaczy skarbu oraz cyklu powieści 
Pięcioro dzieci i „coś”, Feniks i dywan, Historia amuletu.       
160. rocznica urodzin                                                               (zm. 22 IV 1924)  
 

15 sierpnia 1938 roku urodził się JANUSZ ZAJDEL, prozaik, fizyk, popularyzator 
wiedzy, autor opowiadań i powieści fantastycznonaukowych, m.in.: Prawo do 
powrotu, Iluzyt, Wyjście z cienia.                                             (zm. 19 VII 1986)  

 80. rocznica urodzin 
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16 sierpnia 1933 roku urodziła się 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.                                                                               (zm. 8 VI 1991) 
85. rocznica urodzin                                                                   

 
17 sierpnia 1913 roku urodziła się JADWIGA ŻYLIŃSKA, pisarka, eseistka, tłumaczka, 

autorka słuchowisk, adaptacji i opowieści historycznych dla młodzieży, m.in.: 
Tajemnica Sędziwoja, Opowieść o Heraklesie, Młodość Achillesa, Wyprawa po 
złote runo, Mistrz Dedal, Tezeusz i Ariadna, Oto minojska baśń Krety. 

 105. rocznica urodzin                                                               (zm. 25 IV 2009) 
 
18 sierpnia 1948 roku urodziła się MARIA KULIK, bibliotekarka, prezes (2007-2014) 

Polskiej Sekcji IBBY – Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych, 
zajmującego się promocją wartościowej literacko i graficznie książki dla dzieci 
i młodzieży. 

 70. rocznica urodzin 
 
19 sierpnia 1893 roku urodził się KAMIL GIŻYCKI, prozaik, podróżnik, etnograf, autor 

utworów o życiu i obyczajach egzotycznych ludów dla młodych czytelników, 
m.in.: Lwica Uanga, Przez knieje i stepy, Nil, rzeka wielkiej przygody,  
W pogoni za Mwe, W puszczach i sawannach Kamerunu.                  (zm. 1968) 

 125. rocznica urodzin 
 
21 sierpnia 1983 roku zmarł JERZY SZCZYGIEŁ, prozaik, autor powieści dla 

młodzieży, m.in.: Powódź, Nigdy cię nie opuszczę (wpisana w 1979 roku na 
Listę Honorową im. H.Ch. Andersena), Po kocich łbach.          (ur. 14 III 1932) 

 35. rocznica śmierci 
 
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.  

 
28 sierpnia 1903 roku urodził się BRUNO BETTELHEIM, psycholog amerykański 

pochodzenia austriackiego, przedstawiciel tzw. szkoły psychoanalitycznej, 
autor tez na temat znaczenia baśni w wychowaniu i rozwoju dziecka (Cudowne 
i pożyteczne, O znaczeniu i wartościach baśni). 

 115. rocznica urodzin                                                               (zm. 13 III 1990)   
 
30 sierpnia 1938 roku urodziła się DOROTA TERAKOWSKA, pisarka, dziennikarka, 

socjolog, autorka książek dla dzieci o głębokiej symbolice i uniwersalnych 
wartościach, m.in. Władca Lewawu, Lustro Pana Grymsa, Samotność Bogów, 
Tam, gdzie spadają anioły.                                                             (zm. 4 I 2004)  

 80. rocznica urodzin 
 
1 września ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 
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2 września 1973 roku zmarł JOHN RONALD REUEL TOLKIEN, pisarz angielski, 
językoznawca, pedagog, znany czytelnikom na całym świecie jako autor 
powieści Hobbit, czyli Tam i z powrotem oraz trylogii Władca Pierścieni. 

 45. rocznica śmierci                                                                        (ur. 3 I 1892) 
 
5 września 2003 roku zmarł KIR BUŁYCZOW, właśc. Igor Wsiewołodowicz Możejko, 

prozaik i publicysta rosyjski, historyk, autor scenariuszy, opowiadań i powieści 
fantastycznonaukowych także dla dzieci, m.in.: Podróże Alicji, Dziewczynka  
z przyszłości.                                                                                 (ur. 18 X 1934) 

 15. rocznica śmierci 
 
6 września 1988 roku zmarł STEFAN THEMERSON, prozaik, poeta, eseista, filozof, 

filmowiec i kompozytor, autor wierszowanych opowieści dla dzieci, m.in.: 
Narodziny liter, Nasi ojcowie pracują, Przygody Marcelinka Majster-Klepki.                                                                   
30. rocznica śmierci                                                                     (ur. 25 I 1910) 

                                                                   
7 września 1973 roku urodziła się ANNA CZERWIŃSKA-RYDEL, muzyk, pedagog, 

autorka książek dla dzieci i młodzieży o tematyce muzycznej, historycznej, 
społecznej i biograficznej, m.in.: Po drugiej stronie okna. Opowieść o Januszu 
Korczaku, Piórem czy mieczem. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu, Wędrując 
po niebie z Janem Heweliuszem, Wszystko gra, W poszukiwaniu światła, 
opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie. 

 45. rocznica urodzin    
 
11 września 1928 roku urodziła się JADWIGA KOŁODZIEJSKA, bibliotekoznawca  

i bibliolog, współtwórca polskiego bibliotekarstwa, założycielka i prezeska 
Polskiego Towarzystwa Czytelniczego, autorka wielu publikacji na temat 
struktury organizacyjnej bibliotek publicznych i czytelnictwa, w latach 1969-
1983 redaktor naczelna czasopisma Bibliotekarz.                        (zm. 4 V 2016) 

                        90. rocznica urodzin                                          
  
12 września 1958 roku urodził się KIM FUPZ AAKESON, dramatopisarz duński, autor 

słuchowisk radiowych i scenariuszy filmowych, ceniony i popularny ilustrator  
i autor książek dla dzieci, m.in. Esben i duch Dziadka. 

 60. rocznica urodzin 
 
17 września 1913 roku urodziła się MIRA LOBE, pisarka i redaktorka austriacka, autorka 

licznych książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Babcia na jabłoni, Taps, Mirek 
i Morka.                                                                                        (zm. 6 II 1995) 

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

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

 
18 września 1888 roku urodził się GREY OWL (Szara Sowa), właśc. George Stansfeld 

Belaney, pisarz kanadyjski, autor książek, m.in.: Pielgrzymi puszczy, Sejdżio  
i jej bobry.                                                                                  (zm. 13 IV 1938) 

 130. rocznica urodzin 
 80. rocznica śmierci 
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20 września 1863 roku zmarł JACOB GRIMM, uczony niemiecki, językoznawca, 
wspólnie z bratem Wilhelmem zebrał i wydał baśnie dla dzieci tłumaczone  
na wiele języków. Najsławniejsze z nich to, m.in.: Kopciuszek, Czerwony 
Kapturek, Królewna Śnieżka, Tomcio Paluszek.                              (ur. 4 I 1785) 

 155. rocznica śmierci 
 
23 września 1908 roku zmarła DEOTYMA, właśc. Jadwiga Łuszczewska, poetka, prozaik, 

autorka powieści historycznych dla młodzieży Branki w jasyrze, Panienka  
z okienka.                                                                                    (ur. 1 VIII 1834) 

 110. rocznica śmierci 
 
23 września 2003 roku zmarła ZOFIA CHĄDZYŃSKA, prozaik, tłumaczka, autorka 

powieści psychologicznych dla młodzieży, m.in.: Przez ciebie, Drabie!, Statki, 
które mijają się nocą, Wstęga pawilonu (wpisana w 1980 roku na Listę 
Honorową im. H.Ch. Andersena), Dorosnąć.                               (ur. 24 II 1912)  

 15. rocznica śmierci 
 
24 września 2013 roku zmarła BARBARA TYLICKA, dziennikarka, pisarka, krytyk 

literacki, popularyzatorka literatury dziecięcej i młodzieżowej, współautorka  
i redaktorka ważnych wydawnictw encyklopedycznych, m.in.: Bohaterowie 
naszych książek (wyróżnienie w konkursie Dziecięcy Bestseller Roku 1999, 
nagroda PS IBBY Książka Roku 2000), Słownik literatury dziecięcej  
i młodzieżowej (nagroda PS IBBY Książka Roku 2002), O krakowskich psach  
i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśni i legendzie (nominacja do nagrody 
EDUKACJA XXI).                                                                    (ur. 25 IV 1925) 

 5. rocznica śmierci 
 
26 września 1978 roku zmarł JAN PARANDOWSKI, prozaik, eseista, tłumacz, wybitny 

znawca oraz popularyzator kultury i literatury antycznej, autor książek dla 
młodzieży, m.in.: Przygody Odyseusza, Wojna Trojańska. 

 40. rocznica śmierci                                                                    (ur. 11 V 1895)  
 
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.  

 
29 września 1888 roku urodziła się 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 (Kichuś majstra Lepigliny, W Wojtusiowej 
izbie, Psotki i śmieszki).                                                               (zm. 3 XI 1971) 

 130. rocznica urodzin 
 
30 września DZIEŃ CHŁOPAKA, popularne święto obchodzone w Polsce przez 

nastolatków. 
 
1 października MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI, obchodzony na całym świecie 

od 1975 roku.  
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1 października MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH,  ogłoszony przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1990 roku.  

 
1 października 2003 roku zmarł ZBIGNIEW LENGREN, grafik, ilustrator, rysownik, 

karykaturzysta, twórca plakatów i scenografii oraz ilustracji do wielu książek 
dla dzieci i Młodzieży, m.in.: cyklu o Doktorze Dolittle H.J. Loftinga, powieści 
Uch, dynia, sto dwadzieścia pięć! M. Krüger, Czarne stopy S. Szmaglewskiej. 

 15. rocznica śmierci                                                                       (ur. 2 II 1919) 
 
4 października 1958 roku urodziła się MAŁGORZATA J. BERWID, publicystka, pedagog, 

dziennikarka, scenarzystka i reżyserka programów i teatrzyków telewizyjnych 
dla dzieci, pomysłodawczyni pisemka Ciuchcia, autorka programu „Moliki 
Książkowe – czyli co czytać dziecku”, w którym w nowatorski sposób 
zachęcała do czytania książek. 

 60. rocznica urodzin 
 
4 października 1963  roku  zmarł  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. 

 55. rocznica śmierci                                                                      (ur. 22 I 1891) 
 
4 października 1993 roku zmarł  JERZY  BROSZKIEWICZ, prozaik, dramaturg, publicysta,   
      autor powieści dla dzieci i młodzieży, m.in.: Wielka, większa i największa 

(wpisana w 1979 roku na Listę Honorową im. H.Ch. Andersena), Długi 
deszczowy tydzień, Kluska, Kefir i Tutejszy.                                 (ur. 6 VI 1922) 

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

Franciszka z Asyżu, uważanego za patrona zwierząt.  
 
7 października 2013 roku zmarła JOANNA CHMIELEWSKA, właśc. Irena Kühn, autorka 

powieści sensacyjnych, kryminalnych, komedii obyczajowych, a także książek 
dla dzieci i młodzieży, m.in.: Zwyczajne życie, Większy kawałek świata, 
Nawiedzony dom, Wielkie zasługi, Skarby, Wszelki wypadek, Pafnucy. 
5. rocznica śmierci                                                                       (ur. 2 IV 1932) 

 
9 października 2013 roku zmarł EDMUND NIZIURSKI, prozaik, krytyk literacki, autor 

utworów scenicznych i słuchowisk oraz wielu popularnych książek dla 
młodzieży, m.in.: Księga urwisów, Niewiarygodne przygody Marka Piegusa, 
Sposób na Alcybiadesa, Pięć melonów na rękę (wyróżnienie PS IBBY Książka 
Roku 2007)                                                                                 (ur. 10 VII 1925) 

 5. rocznica śmierci 
 
12 października 1908 roku urodził się AUGUST  LARS  GÖSTA  KNUTSSON, pisarz  szwe- 
        dzki, jeden z najpopularniejszych autorów książek dla najmłodszych, twórca 

postaci kota Filonka Bezogonka i niedźwiadka Nalle.                (zm. 4 IV 1973) 
 110. rocznica urodzin 
 45. rocznica śmierci 
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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). 
 
17 października 1848 roku urodził się WIKTOR  GOMULICKI, pseud. Fantazy i in., poeta, 

prozaik, krytyk literacki, felietonista, badacz przeszłości Warszawy, autor 
powieści historycznych dla młodzieży Cudna mieszczka, Miecz i łokieć oraz 
autobiograficznej – Wspomnienia niebieskiego mundurka.        (zm. 14 II 1919) 

                       170. rocznica urodzin 
 
20 października 1923 roku urodził się OTFRIED  PREUSSLER, pisarz niemiecki, autor sztuk 
        teatralnych i słuchowisk radiowych, tłumacz. W swej twórczości posługiwał 

się motywami zaczerpniętymi z ludowych legend słowiańskich i niemieckich,  
napisał, m.in.: Malutką czarownicę, Małego duszka, Huberta w wielkim 
kapeluszu.                                                                                    (zm. 18 II 2013) 
 95. rocznica urodzin 

 5. rocznica śmierci 
 
23 października 1928  roku  urodził  się   ANDRZEJ    STRUMIŁŁO,  malarz,  grafik,  poeta,  
        ilustrator książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Najwyższa góra, Piotruś 

pierwszak M. Buczkówny, Cienie lasu T. Goździkiewicza, Pozwolenie na 
przywóz lwa Z. Nienackiego, Kłopoty rodu Pożyczalskich M. Norton, 
Napowietrzna wioska J. Verne’a.  

 90. rocznica urodzin 
 
25 października 1943  roku  urodziła  się  KRYSTYNA   MICHAŁOWSKA,  malarka, grafik, 
       autorka ilustracji do książek, m.in.: J. Brzechwy, A. Fredry, Cz. Janczarskiego,  

Z. Nienackiego, J. Papuzińskiej, M. Tomaszewskiej. 
 75. rocznica urodzin 
 
31 października 1978  roku  zmarła  WANDA  ROMEYKO, ilustratorka, niestrudzona  

popularyzatorka wiedzy o sztuce, autorka m.in. rysunku na okładce 
Elementarza M. Falskiego i serii artykułów pt. Patrzymy na obrazy.           
 40. rocznica śmierci                                                                (ur. 12 VIII 1890)    

 
2 listopada 1948 roku urodziła się MARIA EWA LETKI, prozaik, autorka słuchowisk 

oraz powieści dla dzieci i młodzieży, m.in.: Jutro znów pójdę w świat, Wakacje  
z Cynamonem, Dama Kier, Od dziś za tydzień, Wyspa urodzinowa, Król i mgła. 

 70. rocznica urodzin 
 
2 listopada 1973 roku zmarła MARIA CZERKAWSKA, poetka, nowelistka, dla dzieci 

wydała tomiki wierszy, m.in.: Kto się śmieje, Żółte chodaczki, U starej 
wierzby, Na listeczku jaworowym.                                              (ur. 27 XI 1881)  

 45. rocznica śmierci 
 
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.   
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10 listopada 1918 roku urodziła się MARITA ELISABETH LINDQUIST, ilustratorka 
fińska, tłumaczka, dziennikarka, autorka piosenek oraz książek dla dzieci, 
m.in.: Jak ty piszesz, Kotten?, Poradzisz sobie, Kotten!, których bohaterką  
jest  dziewczynka cierpiąca na dyslekcję.                                    (zm. 7 VI 2016) 

 100. rocznica urodzin                                                     
 
11 listopada NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI, obchodzone dla 

upamiętnienia rocznicy odzyskania w 1918 roku przez Polskę niepodległości.  
 
11 listopada 1978 roku zmarła HELENA BOGUSZEWSKA, pisarka, publicystka, 

działaczka społeczna, autorka książek dla młodzieży i opowiadań dla dzieci, 
m.in.: Czerwone węże, Za zielonym wałem, Zwierzęta wśród ludzi. 

 40. rocznica śmierci                                                                    (ur. 18 X 1886) 
 
15 listopada 2008 roku zmarł JANUSZ CHRISTA, rysownik, scenarzysta, autor cyklu 

popularnych komiksów dla młodzieży, m.in. o przygodach Kajka i Kokosza: 
Wielki turniej, Szkoła latania, Festiwal czarownic, W krainie borostworów. 

 10. rocznica śmierci                                                                  (ur. 19 VII 1934) 
 
16 listopada 2013 roku zmarła EWA GRĘTKIEWICZ, pseud. Wanda Lachowicz, 

dziennikarka, pisarka, autorka, m.in. książek dla dzieci: Szczekająca szczęka 
Saszy, Zakręcona na Maksa, Dostaliśmy po dziecku.                 (ur. 21 VI 1951) 
5. rocznica śmierci 

 
17 listopada 1983 roku urodził się CHRISTOPHER PAOLINI, pisarz amerykański 

pochodzenia włoskiego, autor cyklu fantasy dla młodzieży Dziedzictwo 
(Eragon, Najstarszy, Brisingr), którego akcja rozgrywa się w magicznym 
świecie. 

 35. rocznica urodzin 
 
20 listopada 1858 roku urodziła się SELMA LAGERLÖF, wybitna pisarka i nowelistka 

szwedzka, laureatka literackiej nagrody Nobla (1909). Pisała przede wszystkim 
dla dorosłych, dla dzieci przeznaczony jest jeden z jej utworów Cudowna 
podróż.                                                                                        (zm. 16 III 1940) 

 160. rocznica urodzin 
 
20 listopada 1998 roku zmarł MARIAN BRANDYS, prozaik, publicysta, eseista, autor 

głośnych reportaży historycznych z czasów napoleońskich, utworów 
biograficznych oraz książek dla młodzieży (Honorowy łobuz, Śladami Stasia  
i Nel, Z panem Biegankiem w Abisynii).                                        (ur. 25 I 1912) 

 20. rocznica śmierci 
 
20 listopada ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY PRAW DZIECKA, obchodzony  

w rocznicę uchwalenia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 
roku. 

 
22 listopada 1928 roku urodziła się KRYSTYNA SIESICKA, prozaik, dziennikarka, 

autorka książek dla młodzieży podejmująca we wszystkich swoich powieściach 
problemy wieku dojrzewania w kontekście najbliższego otoczenia – rodziny, 
szkoły, grupy rówieśniczej (Zapałka na zakręcie, Jezioro osobliwości, Ludzie 
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jak wiatr, Chwileczkę, Walerio..., Dziewczyna Mistrza Gry (książka wpisana  
w 1997 roku na Listę Honorową im. H.Ch. Andersena). 

 90. rocznica urodzin                                                                 (zm. 3 VII 2015) 
 
23 listopada 1798 roku urodziła się KLEMENTYNA Z TAŃSKICH HOFFMANOWA, 

prozaik, tłumaczka, wydawca, pedagog, działaczka kulturalna, inicjatorka 
pierwszego w Polsce pisma periodycznego dla dzieci pt. Rozrywki dla Dzieci, 
autorka Dziennika Franciszki Krasińskiej.                                (zm. 21 IX 1845)  

 220. 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.  

 
29 listopada 1898 roku urodził się CLIVE STAPLES LEWIS, pisarz, eseista i filozof 

angielski, któremu światową sławę przyniósł cykl fantasy dla dzieci Opowieści 
z Narnii.                                                                                     (zm. 22 XI 1963) 

 120. rocznica urodzin 
 55. rocznica śmierci 
 
30 listopada ANDRZEJKI, wieczór magicznych wróżb odprawianych w wigilię świętego 

Andrzeja.  
 
30 listopada 1868 roku urodziła się ANGELA BRAZIL, pisarka angielska, twórczyni 

współczesnej literatury dziewczęcej, autorka powieści dla dziewcząt, m.in.: 
Złote szkolne czasy, Szkoła w słońcu, Przyjaciółki.                   (zm. 13 III 1947) 
150. rocznica urodzin 

 
2 grudnia 1908 roku urodziła się HELENA BECHLEROWA, pisarka, 

współpracowniczka Polskiego Radia i czasopism dziecięcych, tłumaczka, 
autorka książek dla dzieci, których ważnym elementem są uroki przyrody, 
ciepło domu rodzinnego, życzliwość i wzajemne zrozumienie (Zajączek  
z rozbitego lusterka, Dom pod kasztanami, Wesołe lato). 

 110. rocznica urodzin                                                               (zm. 18 IX 1995)  
 
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 odporności fizycznej lub 
psychicznej oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie.    

 
5 grudnia 1903 roku urodził się KONSTANTY MARIA SOPOĆKO, grafik, autor 

ilustracji do książek, m.in.: Puch, kot nad koty, Puc, Bursztyn i goście  
J. Grabowskiego, O dwóch takich, co ukradli księżyc K. Makuszyńskiego,  
Scyzoryk i koledzy H. Ożogowskiej.                                          (zm. 24 III 1992) 

 115. rocznica urodzin 
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6 grudnia 1953 roku zmarł KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI, poeta, satyryk, 
tłumacz, autor słuchowisk radiowych oraz utworów dla dzieci, m.in.: Młynek 
do kawy, Wiersze dla dzieci, Na kołysce kogut złoty.                     (ur. 23 I 1905) 

 65. rocznica śmierci 
 
6 grudnia MIKOŁAJKI, zwyczaj obdarowywania się drobnymi prezentami, 

obchodzony na część świętego biskupa Mikołaja z Miry.  
 
10 grudnia 1903 roku urodziła się MARY NORTON, właśc. M. Pearson, pisarka 

angielska, autorka sztuk teatralnych i radiowych. Popularność przyniosła jej 
powieść fantastyczna dla dzieci o Kłopotach rodu Pożyczalskich. 

 115. rocznica urodzin                                                            (zm. 29 VIII 1992) 
 
10 grudnia 1958 roku urodziła się CORNELIA FUNKE, ilustratorka i pisarka niemiecka, 

przedszkolanka, autorka popularnych w Polsce książek dla dzieci i młodzieży, 
m.in.: Król Złodziei, Smoczy jeździec, trylogii Atramentowe serce, cyklu Dzikie 
Kury, Kudłaty Pazur i inni, Anyżowa Warownia, Potilla. 

 60. rocznica urodzin 
 
12 grudnia 1823 roku urodził się WŁADYSŁAW LUDWIK ANCZYC, pseud.: 

Kazimierz Góralczyk i in. poeta, dramaturg, publicysta, działacz oświatowy  
w Galicji. Tłumaczył i adaptował powieści dla młodzieży T.M. Reida,  
J. Verne’a, D. Defoe (Przypadki Robinsona Kruzoe). Autor baśniowego utworu 
dla dzieci Księżniczka Głogu.                                                   (zm. 28 VII 1883) 

 195. rocznica urodzin 
 135. rocznica śmierci 
 
14 grudnia 1953 roku zmarła MARJORIE RAWLINGS, powieściopisarka amerykańska, 

której światowy rozgłos przyniosła książka Roczniak, należąca do klasyki 
światowej literatury dziecięcej.                                                  (ur. 8 VIII 1896) 

 65. rocznica śmierci 
 
19 grudnia 1868 roku urodziła się ELEANOR PORTER, pisarka amerykańska, autorka 

powieści dla dziewcząt Pollyanna, Pollyanna dorasta.              (zm. 21 V 1920) 
 150. rocznica urodzin 
 
20 grudnia 1963 roku zmarł GUSTAW MORCINEK, prozaik, publicysta, pisarz  

i działacz społeczny związany ze Śląskiem, autor wielu książek dla dzieci  
i młodzieży o tematyce górniczej, m.in.: Łysek z pokładu Idy, Zabłąkane ptaki, 
Przedziwna historia o zbójniku Ondraszku.                             (ur. 25 VIII 1891) 

 55. rocznica śmierci 
 
21 grudnia 1988 zmarł 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.                                   (ur. 30 IX 1911) 

 30. rocznica śmierci 
 
24 grudnia 1798 roku urodził się ADAM MICKIEWICZ, największy poeta polski, 

dramatopisarz, publicysta i działacz polityczny epoki romantyzmu.  
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Niektóre jego utwory wydawane w oddzielnych wydawnictwach książkowych 
przeznaczone są dla dzieci, m.in.: Bajki, Pani Twardowska, Powrót taty. 

 220. rocznica urodzin                                                               (zm. 26 XI 1855)   
                                                
24 grudnia 1863 roku zmarł WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY, pisarz 

angielski, dziennikarz i satyryk, autor baśniowej powieści dla dzieci  
i młodzieży pt. Pierścień i róża.                                                (ur. 18 VII 1811) 

 155. rocznica śmierci   
 
 24 grudnia 1938 roku urodziła się EWA OSTROWSKA, prozaik, dziennikarka, autorka 

książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Przygody Gucia i króla Maciusia, Długa 
lekcja, Co słychać za tymi drzwiami, Księżniczka i wszy, Bociany zawsze 
wracają do gniazd, Zabić ptaka.                                              (zm. 12 VII 2012)   

 80. rocznica urodzin  
 
25 grudnia 1998 roku zmarła SATURNINA LEOKADIA WADECKA, prozaik, 

publicystka, autorka utworów dla dzieci i młodzieży, m.in.: Opowieść Pyrki, 
Odpowiadać nie mogę, Adam i Ewa, Egzamin niedojrzałości, W miasteczku 
pod wiatrakiem.                                                                           (ur. 29 XI 1922) 

 20. rocznica śmierci 
 
26 grudnia 1923 roku urodziła się LUDMIŁA MARJAŃSKA, poetka, tłumaczka, 

autorka zbioru poezji i opowiadań dla dzieci oraz powieści dla młodzieży, 
m.in.: Dmuchawiec, Zakochany zuch, Pierwsze śniegi, pierwsze wiosny, Życie 
na własność, To ja, Agata.                                                          (zm. 16 X 2005)    

 95. rocznica urodzin 
 
27 grudnia 1953 roku zmarł JULIAN TUWIM, poeta, satyryk, tłumacz. W swej bogatej 

twórczości poświęcił wiele miejsca dzieciom, pisząc dla nich, m.in.: 
Lokomotywę, Rzepkę, Ptasie radio, Słonia Trąbalskiego, Zosię Samosię i inne 
wierszyki.                                                                                     (ur. 13 IX 1894) 

 65. rocznica śmierci 
 
29 grudnia 1978 roku zmarł WŁADYSŁAW NEHREBECKI, reżyser, scenograf  

i scenarzysta, pomysłodawca i konsultant artystyczny serialu filmowego  
o przygodach Bolka i Lolka.                                                       (ur. 14 VI 1923) 

 40. rocznica śmierci 
 95. rocznica urodzin 
 
30 grudnia 1973 roku urodziła się KATARZYNA MAJGIER, psycholog, autorka 

popularnych książek dla dzieci i nastolatków, m.in.: Amelka (Nagroda 
Literacka im. K. Makuszyńskiego w 2007 roku), Trzynastka na karku, 
Marzycielki, Po co mi chłopak?, Przebój na pięć, Gdybym była czekoladą, 
Stuletnia Gospoda. 

 45. rocznica urodzin 
 
31 grudnia 1963 roku urodziła się GRAŻYNA LEWANDOWICZ-NOSAL, pracownik 

naukowy, znana i ceniona specjalistka w zakresie bibliotek publicznych dla 
dzieci i młodzieży oraz literatury dziecięcej, autorka takich publikacji jak: 
Książki dla najmłodszych. Od zera do trzech, Internet w bibliotece dla dzieci  
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i młodzieży. Od teorii do praktyki, Książki dla przedszkolaka. Od czterech do 
sześciu. 

 55. rocznica urodzin 
 
 
 
 
 
 
Wykaz źródeł, w oparciu o które opracowano materiały do kalendarium na 2018 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; www.wikipedia.pl. 
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