
ROCZNICE  LITERACKIE STYCZEŃ- CZERWIEC 2017 

 

STYCZEŃ 

  1 I – MARTA FOX (1952 – ) –  poetka, prozaik, felietonistka, krytyk literacki i teatralny, autorka 

powieści dla młodzieży, m. in.: Magda.doc, Paulina w orbicie kotów, Karolina XL, Kaśka Podrywacza.                                                                                                                               

65. rocznica urodzin 

3 I – JOHN RONALD REUEL TOLKIEN (1892-1973) – pisarz angielski, językoznawca, 

pedagog, autor powieści Hobbit, czyli Tam i z powrotem oraz trylogii Władca Pierścieni.                                                                                                                                       

125. rocznica urodzin 

  22 I – BOLESŁAW LEŚMIAN (1877– 1937) – poeta pochodzenia żydowskiego, czołowy 

przedstawiciel literatury międzywojennej.                                                                                                              

140. rocznica urodzin 

 23 I – RYSZARD KAPUŚCIŃSKI (1932– 2007) – dziennikarz, podróżnik, mistrz reportażu.                                                                                                                                                 

10. rocznica śmierci 

  26 I – ANTONINA DOMAŃSKA (1853– 1917) – pisarka, autorka m.in. Historii żółtej ciżemki, 

pierwowzór Radczyni z Wesela Wyspiańskiego.                                                                       100. rocznica 

śmierci 

  28 I – ASTRID LINDGREN (1907– 2002) – szwedzka pisarka, zaliczana do klasyków literatury 

dziecięcej, autorka m.in.: Pippi Langstrumpf, Dzieci z Bullerbyn, Ronja, córka zbójnika.                                                                                                                                            

110. rocznica urodzin 

  28 I – ANNA ONICHIMOWSKA (1952 – ) – prozaik, poetka, autorka scenariuszy radiowych, 

telewizyjnych i filmowych oraz książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Najwyższa góra świata, Hera moja 

miłość, Dziesięć stron świata.                                                                                65. rocznica urodzin 

 LUTY 

  3 II – MEG CABOT (1967 – ) – pisarka amerykańska znana z romantycznych powieści dla 

dorosłych i nastolatków, autorka książek dla dziewcząt z serii Pamiętnik księżniczki, Top modelka, 

Pośredniczka, Ally radzi dziewczynom.                                                                                                                                                    

50. rocznica urodzin 

  10 II – ALEKSANDER SIERGIEJEWICZ PUSZKIN (1799 – 1837) – poeta, prozaik i 

dramatopisarz rosyjski, autor poetyckich baśni, legend i podań, m.in.: Bajka o rybaku i rybce, Bajka o 

śpiącej królewnie.                                                                                                                                                         

180. rocznica śmierci 

  25 II  – KAROL MAY (1842-1912) – powieściopisarz niemiecki, autor licznych powieści 

podróżniczych i awanturniczo-przygodowych, m.in.  Winnetou, Skarb w Srebrnym Jeziorze, Old Surehand.    

175. rocznica urodzin 

 MARZEC 

  7 III – AGNIESZKA OSIECKA (1936–2014) – poetka, autorka tekstów piosenek, dziennikarka i 

reżyserka.                                                                                                                                                                 

20. rocznica śmierci 



 14 III – JERZY SZCZYGIEŁ (1932-1983) – prozaik, autor powieści dla młodzieży, m.in.: Tarnina, 

Powódź, Nigdy cię nie opuszczę, Po kocich łbach.                                                                                                            

85. rocznica urodzin 

 19 III – JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI (1812–1887) – pisarz i historyk, publicysta, wydawca i 

działacz społeczno-polityczny.                                                                                                                                    

130. rocznica śmierci 

 KWIECIEŃ 

  2 IV – JOANNA CHMIELEWSKA (1932-2013) – autorka powieści sensacyjnych, 

kryminalnych, komedii obyczajowych, a także książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Lesio, Zwyczajne 

życie, Większy kawałek świata, Nawiedzony dom, Skarby.                                                                                     

85. rocznica urodzin 

  2 IV – FERENC MOLNAR (1878-1952) – dramaturg, tłumacz i prozaik węgierski, autor znanej 

powieści dla młodzieży Chłopcy z Placu Broni.                                                                                                        

65. rocznica śmierci 

  10 IV – ERIC KNIGHT (1897-1943) –  pisarz angielski. Światową sławę przyniosła mu powieść 

dla dzieci Lassie, wróć!                                                                                                                                           

120. rocznica urodzin 

 14 IV – DANUTA WAWIŁOW (1942-1999) –  poetka, prozaik, tłumaczka, autorka zbiorów wierszy, 

opowiadań, baśni i słuchowisk radiowych dla dzieci.                                                                                                   

75. rocznica urodzin 

 21 IV – MIRA JAWORCZAKOWA (1917-2009) – prozaik, współpracowniczka pism młodzieżowych i 

programów radiowych, autorka książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Jacek, Wacek i Pankracek, Oto jest 

Kasia.                                                                                                                                                                         

100. rocznica urodzin 

  24 IV – LUCY MAUD MONTGOMERY (1874-1942) – pisarka kanadyjska pisząca w języku 

angielskim, autorka cyklu powieściowego o Ani z Zielonego Wzgórza.                                                                    

75. rocznica śmierci 

 MAJ 

  7 V – WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT (1867-1925) – polski pisarz, prozaik i 

nowelista, laureat literackiej Nagrody Nobla.                                                                                                            

150. rocznica urodzin 

  23 V – MARIA KONOPNICKA (1842-1910) – polska poetka i nowelistka, krytyk 

literacki,  publicystka i tłumaczka.                                                                                                                                

175. rocznica urodzin 

31 V – LEOPOLD STAFF (1878-1957) – polski poeta, tłumacz i eseista, przedstawiciel współczesnego 

klasycyzmu, prekursor poezji codzienności.                                                                                                             

60. rocznica śmierci 

 CZERWIEC 

  



  6 VI – JERZY BROSZKIEWICZ (1922-1993) – prozaik, dramaturg, eseista, publicysta, autor 

powieści dla dzieci i młodzieży, m.in.: Wielka, większa i największa, Długi deszczowy tydzień.                                   

95. rocznica urodzin 

  8 VI – WIKTOR WOROSZYLSKI (1927-1996) –  poeta, prozaik, publicysta, tłumacz, autor 

książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Cyryl, gdzie jesteś?, I ty zostaniesz Indianinem.                                                

90. rocznica urodzin 

  


