
Kalendarium rocznic 2019. 

 

Sejm ogłosił rok 2019 rokiem: 

 Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1919-2000), w 100. rocznicę urodzin 

 Stanisława Moniuszki (1819-1872), w 200. rocznicę urodzin 

 Anny Walentynowicz (1929-2010), w 90. rocznicę urodzin 

 

STYCZEŃ 

 

4 I 2004    Zmarła DOROTA TERAKOWSKA (ur. 30 VII 1938), pisarka, dziennikarka, 

autorka powieści fantasy m.in. Tam, gdzie spadają anioły czy psychologiczno-obyczajowych 

m.in. Poczwarka. 

15. rocznica śmierci  

13 I 1984   Zmarł WŁADYSŁAW RYMKIEWICZ (ur. 17 V 1900), prozaik, z zawodu 

adwokat, autor powieści z dziejów Polski i społeczno-obyczajowych, m.in. Portret królowej. 

35. rocznica śmierci  

14 I 1934   Urodził się MAREK HŁASKO (zm. 14 VI 1969), pisarz, scenarzysta filmowy, 

autor znanych powieści i opowiadań będących wyrazem sprzeciwu wobec poetyki 

i zakłamania literatury socrealistycznej, m.in. Ósmy dzień tygodnia, Pierwszy krok 

w chmurach.   

85. rocznica urodzin 

50. rocznica śmierci  

15 I 1869   Urodził się STANISŁAW WYSPIAŃSKI (zm. 28 XI 1907), dramatopisarz, poeta, 

malarz, reformator teatru, największy obok romantyków twórca polskiego dramatu, m.in. 

Wesele, Wyzwolenie, pierwszy inscenizator Dziadów A. Mickiewicza. 

150. rocznica urodzin. 

18 I 1849   Urodził się ALEKSANDER ŚWIĘTOCHOWSKI, pseud. Władysław Okoński 

(zm. 25 IV 1938), publicysta, dramaturg, prozaik, historyk i filozof, autor m.in. cyklu nowel 

O życie, opowiadań Klemens Boruta.  

170. rocznica urodzin  

19 I 1809   Urodził się EDGAR ALLAN POE (zm. 7 X 1849), amerykański poeta, prozaik, 

krytyk, znany z pesymistycznej liryki oraz fantastyczno-sensacyjnych, przesyconych grozą 

opowiadań m.in. Złoty żuk; twórca pierwszej w literaturze postaci detektywa – C. Auguste'a 

Dupina.  

210. rocznica urodzin  

170. rocznica śmierci  

21 I 1959    Zmarł STANISŁAW MŁODOŻENIEC (ur. 31 I 1895), poeta, współtwórca 

polskiego futuryzmu, założyciel klubu futurystów Katarynka, autor m.in. zbiorów wierszy 

Kreski i futureski, Futurogamy. 

60. rocznica śmierci 

27 I 2009   Zmarł JOHN UPDIKE, właśc. John Hoyer Updike (ur. 18 III 1932), amerykański 

pisarz, autor powieści, poezji i opowiadań o tematyce z życia przedstawicieli amerykańskiej 

protestanckiej klasy średniej, m.in. autor cyklu Królik.  

10. rocznica śmierci  

28 I 1939   Zmarł WILLIAM BUTLER YEATS (ur. 13 VI 1865), irlandzki poeta i prozaik, 

propagator legend i folkloru irlandzkiego, autor poezji będącej wyrazem buntu przeciw 

rzeczywistości i cywilizacji, m.in tomików Róża, Wieża, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie 

literatury w 1923 r.  

80. rocznica śmierci 

 31 I 1944    Zmarł JEAN GIRAUDOUX (ur. 29 X 1882), francuski pisarz, z wykształcenia 

germanista, dyplomata i propagator kultury francuskiej, autor m.in. powieści Zuzanna 

i Pacyfik , sztuk m.in. Siegfried, Amfitrion 38.  

75. rocznica śmierci  



 

LUTY  

  

3 II 1874 Urodziła się GERTRUDE STEIN (zm. 27 VII 1946), amerykańska 

powieściopisarka, eseistka i teoretyk literatury, feministka,  autorka eksperymentalnej prozy, 

inspirowanej teorią kubizmu m.in. Tender Buttons.  

145. rocznica urodzin 

13 II 1969   Zmarł KAZIMIERZ WIERZYŃSKI, pierwotne nazwisko Wirstlein [zmienione 

w 1913 r.] (ur. 27 VIII 1894), poeta, prozaik, eseista, współzałożyciel i członek grupy 

poetyckiej Skamander, autor m.in. tomików poezji Wiosna i wino, Czarny polonez. 

50. rocznica śmierci 

125. rocznica urodzin  

20 II 1894   Urodził się JAROSŁAW IWASZKIEWICZ (zm. 2 III 1980), prozaik i poeta, 

współtwórca grupy poetyckiej Skamander, wieloletni redaktor naczelny „Twórczości”, autor 

poezji m.in. zbioru Oktostychy, opowiadań Panny z Wilka.  

125. rocznica urodzin  

21 II 1984  Zmarł MICHAIŁ ALEKSANDROWICZ SZOŁOCHOW (ur. 24 V 1905), 

rosyjski prozaik, twórca m.in. znanej epopei powieściowej Cichy Don, laureat Literackiej 

Nagrody Nobla w 1965 r.  

35. rocznica śmierci 

23 II 1859  Zmarł ZYGMUNT KRASIŃSKI, hr. (ur. 19 II 1812), dramatopisarz i poeta, 

jeden z czołowych polskich romantyków, autor m.in. Irydiona, Nie-boskiej komedii.  

160. rocznica śmierci  

 

MARZEC  

 

4 III 1819  Urodziła się NARCYZA ŻMICHOWSKA, pseud. Gabryella (zm. 24 XII 1876), 

powieściopisarka, poetka, pedagog, uważana za jedną z prekursorek feminizmu w Polsce, 

autorka powieści o tematyce społecznej, m.in. Poganka.  

200. rocznica urodzin  

5 III 1994  Zmarł JAN DOBRACZYŃSKI (ur. 20 IV 1910), pisarz i publicysta, działacz 

społeczny, uczestnik wojny obronnej 1939 i ruchu oporu, generał brygady, działacz katolicki, 

autor opowiadań, szkiców literackich, powieści i wspomnień o tematyce metafizycznej 

i moralnej, m.in. Listów Nikodema.  

25. rocznica śmierci 

6 III 1909  Urodził się STANISŁAW JERZY LEC (zm. 7 V 1966) poeta i satyryk, aforysta, 

współpracownik „Szpilek”, autor znanych tomów aforyzmów, dowcipnie komentujących 

współczesne zjawiska społeczne, m.in. Myśli nieuczesanych. 

110. rocznica urodzin  

13 III 1899   Urodził się JAN LECHOŃ, właśc. Leszek Serafinowicz, (zm. 8 VI 1956), poeta 

i satyryk, eseista, tłumacz, krytyk literacki i teatralny, współtwórca grupy poetyckiej 

Skamander, autor m.in. tomu wierszy Karmazynowy poemat.  

120. rocznica urodzin  

16 III 1839 Urodził się SULLY PRUDHOMME, właśc. Rene François Prudhomme (zm. 7 

IX 1907), francuski poeta, przedstawiciel parnasizmu, autor m.in. tomiku La Justice 

(Sprawiedliwość ), pierwszy laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1901 r.  

180. rocznica urodzin  

25 III 1954    Zmarł LEON SCHILLER, właśc. Leon Jerzy Schiller de Schildenfeld (ur. 14 II 

1887), polski reżyser, krytyk i teoretyk teatru pochodzenia austriackiego, aktor kabaretu 

literackiego Zielony Balonik, autor scenariuszy teatralnych, esejów, m.in. Teatru ogromnego. 

65. rocznica śmierci  



26 III 1959 Zmarł RAYMOND CHANDLER (ur. 23 VII 1888), amerykański pisarz, 

scenarzysta, autor powieści i opowiadań kryminalnych, z gatunku crime fiction, twórca 

fikcyjnej postaci detektywa Philipe'a Marlowe'a.  

60. rocznica śmierci   

28 III 1914 Urodził się BOHUMIL HRABAL (zm. 3 II 1997), czeski pisarz, uważany za 

znaczącego twórcę światowej literatury XX w., autor znanych opowiadań i powieści, m.in. 

przeniesionych na ekran i nagrodzonych Oskarem Pociągów pod specjalnym nadzorem. 

105. rocznica urodzin  

28 III 1994 Zmarł EUGÈNE IONESCO (ur. 26 XI 1912), francuski dramatopisarz 

pochodzenia rumuńskiego, przedstawiciel awangardy teatralnej, jeden z twórców tzw. teatru 

absurdu, autor dramatów m.in. Łysa śpiewaczka, Krzesła. 

25. rocznica śmierci  

30 III 1844 Urodził się PAUL VERLAINE (zm. 8 I 1896), francuski poeta, jeden 

z najwybitniejszych  twórców  symbolizmu.  

175. rocznica urodzin  

31 III 1914 Urodził się OCTAVIO PAZ (zm. 19 IV 1998), meksykański poeta, eseista 

i publicysta, krytyk i dziennikarz, dyplomata, autor poezji przenikniętej humanizmem, m.in. 

poematu Piedra de sol (Kamień słońca), laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1990 r. 

105. rocznica urodzin 

 

KWIECIEŃ 

 

1 IV 1809 Urodził się NIKOŁAJ WASILJEWICZ GOGOL (zm. 4 III 1852), rosyjski prozaik 

pochodzenia ukraińskiego, dramaturg, publicysta, wybitny satyryk, autor nowel i powieści 

z życia  ludu ukraińskiego, m.in. Płaszcz, Rewizor, Martwe dusze.  

210. rocznica urodzin  

1 IV 1929 Urodził się MILAN KUNDERA, czeski i francuski pisarz i eseista, autor powieści, 

opowiadań, dramatów politycznych i społeczno-filozoficznych, m.in. Nieznośna lekkość bytu, 

Żart. 

90. rocznica urodzin  

3 IV 1849 Zmarł JULIUSZ SŁOWACKI (ur. 4 IX 1809), poeta, dramaturg, jeden 

z najwybitniejszych  poetów polskich doby romantyzmu, jeden z trzech polskich Wieszczów 

Narodowych,. twórca polskiego dramatu romantycznego, autor m.in. Kordiana, Balladyny.  

170 rocznica śmierci  

210. rocznica urodzin  

19 IV 1824   Zmarł George Gordon Byron, lord ( ur. 22 I 1788), angielski poeta i dramaturg, 

autor m.in. Giaura, poematu Don Juan.  

195. rocznica śmierci 

21 IV 1699   Zmarł Jean Baptiste Racine ( ur.. 21 XII 1639),  francuski poeta i dramaturg, 

jeden z głównych przedstawicieli klasycyzmu, autor tragedii opartych na motywach 

klasycznych, uważanych za mistrzowskie w przedstawianiu kobiecej psychiki m.in. Fedra, 

Andromacha.  

320. rocznica śmierci  

380. rocznica urodzin  

23 IV 1564 Urodził się WILLIAM SHAKESPEARE [William Szekspir] (zm. 23 IV 1616), 

angielski dramaturg, poeta i aktor, uznawany za najwybitniejszego dramatopisarza literatury  

światowej oraz reformatora teatru, autor licznych sztuk m.in. Makbet, Romeo i Julia.  

455. rocznica urodzin  

23 IV 1899 Urodził się VLADIMIR NABOKOV [Władimir Władimirowicz Nabokow], 

pseud. W. Sirin (zm. 2 VII 1977), amerykański powieściopisarz pochodzenia rosyjskiego, 

filolog, wykładowca literatury na uczelniach amerykańskich, autor m.in. powieści Lolita. 

120. rocznica urodzin 



24 IV 1784 Zmarł FRANCISZEK BOHOMOLEC (ur. 29 I 1720), pisarz, wydawca, 

publicysta, jezuita, jeden ze współtwórców oświecenia stanisławowskiego, autor komedii, 

m.in. Małżeństwo z kalendarza. 

235. rocznica śmierci  

28 IV 1904 Urodził się JAN IZYDOR SZTAUDYNGER (zm. 12 IX 1970), poeta i satyryk, 

tłumacz, badacz tradycji i organizacji teatrów lalkowych, autor m.in. tomiku fraszek Piórka. 

115. rocznica urodzin  

 

MAJ 

 

4 V 1939  Urodził się Amos Oz, izraelski pisarz, eseista i publicysta. Napisał m.in. Tam, gdzie 

wyją szakale. 

80 rocznica urodzin 

6 V 1904 Urodził się HARRY MARTINSON (zm. 11 II 1978), szwedzki pisarz, dramaturg, 

malarz, członek Akademii Szwedzkiej, przedstawiciel tzw. literatury proletariackiej, autor 

m.in. Drogi do Klockrike, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1974 r.  

115. rocznica urodzin  

16 V 1924 Urodził się TADEUSZ KUBIAK (zm. 3 VI 1979), poeta, satyryk, autor wierszy 

lirycznych,  żartobliwych i satyrycznych, tekstów pieśni masowych, piosenek żołnierskich 

i rozrywkowych, m.in. Wierzb polskich.  

95. rocznica urodzin  

40. rocznica śmierci  

16 V 1984 Zmarł IRWIN SHAW, właśc. Irwin Gilbert Shamforoff (ur. 27 II 1913), pisarz 

amerykański, scenarzysta, autor powieści o tendencjach pacyfistycznych oraz powieści 

psychologiczno-obyczajowych, m.in. Pogody dla bogaczy.  

35. rocznica śmierci  

20 V 1919 Urodził się GUSTAW HERLING – GRUDZIŃSKI (zm. 4 VI 2000), pisarz, 

krytyk literacki, dziennikarz, publicysta, eseista, żołnierz, więzień łagrów i obozów NKWD, 

autor m.in. Innego świata, wstrząsającego opisu rzeczywistości obozowej.   

100. rocznica urodzin  

20 V 1799   Urodził się Honore De Balzac (zm. 18 VIII 1850), francuski pisarz, jeden 

z najbardziej  reprezentatywnych twórców literatury francuskiej, ojciec powieści 

realistycznej, autor m.in. cyklu powieściowego Komedia ludzka.   

220. rocznica urodzin  

22 V 1859 Urodził się Sir ARTHUR CONAN DOYLE (zm. 7 VII 1930), angielski pisarz 

pochodzenia irlandzkiego, autor powieści i opowiadań sensacyjno-kryminalnych m.in. 

Zaginionego świata, twórca postaci genialnego detektywa Sherlocka Holmesa.  

155. rocznica urodzin  

 

CZERWIEC 

 

3 VI 1924 Zmarł FRANZ KAFKA (ur. 3 VII 1883), austriacki pisarz pochodzenia 

żydowskiego osiadły w Czechach, autor powieści przepełnionych poczuciem zagrożenia 

i niepewności m.in. Procesu.  

95. rocznica śmierci  

3 VI 1964  Zmarł  FRANS  EEMIL  SILLANPÄÄ  (ur. 16 IX 1888),  fiński  powieściopisarz 

i nowelista, autor powieści realistycznych, m.in. Słońce życia, laureat Nagrody Nobla 

w dziedzinie  literatury w 1939 r.   

55. rocznica śmierci  

4 VI 1939 Urodził się IRENEUSZ IREDYŃSKI (zm. 9 XII 1985), dramatopisarz, poeta, 

scenarzysta, autor tekstów piosenek oraz twórca licznych słuchowisk radiowych, sztuk 

teatralnych, m.in. Męczeństwa z przymiarką, Głosów, powieści Człowiek epoki.  

80. rocznica urodzin  



6 VI 1799 Urodził się ALEKSANDR SIERGIEJEWICZ PUSZKIN (zm. 10 II 1837), rosyjski 

poeta, prozaik i dramatopisarz, wybitny przedstawiciel romantyzmu rosyjskiego, autor m.in. 

poematu Eugeniusz Oniegin. 

220. rocznica urodzin  

10 VI 1949 Zmarła SIGRID UNDSET (ur. 20 V 1882), norweska powieściopisarka, 

nowelistka, autorka historycznych trylogii i powieści psychologiczno-obyczajowych m.in. 

Krystyna, córka Lavransa, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1928 r. 

70. rocznica śmierci 

11 VI 1899 Urodził się YASUNARI KAWABATA (zm. 16 IV 1972), japoński 

powieściopisarz, przedstawiciel neosensualizmu, autor m.in. powieści Tysiąc żurawi, laureat 

Literackiej Nagrody Nobla w 1968 r.  

120. rocznica urodzin  

 

LIPIEC 

  

1 VII 1804 Urodziła się GEORGE SAND, właśc. Aurore Dudevant (zm. 8 VI 1876), 

francuska pisarka epoki romantyzmu, feministka, przyjaciółka F. Chopina, autorka m.in. 

powieści Indiana, dramatów, autobiografii oraz obszernej korespondencji.  

215. rocznica urodzin 

7 VII 1884 Urodził się LION FEUCHTWANGER, właśc. Jacob Arje, pseud. L. Wetcheek 

(zm. 21 XII 1958), niemiecki pisarz i eseista pochodzenia żydowskiego, krytyk, działacz 

antyfaszystowski, autor m.in. powieści Wojna żydowska.  

135. rocznica urodzin  

11 VII 1974 Zmarł PÄR  LAGERKVIST (ur. 23 V 1891), szwedzki prozaik, poeta, 

dramaturg, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli literatury szwedzkiej XX w., autor m.in. 

Kata, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1951 r. 

45. rocznica śmierci  

12 VII 1904 Urodził się PABLO NERUDA, właśc. Neftalí Ricardo Reyes Basualto (zm. 23 

IX 1973), chilijski poeta, dyplomata, uważany za jednego z najwybitniejszych i najbardziej 

wpływowych poetów XX w., autor m.in. Pieśni powszechnej, laureat Literackiej Nagrody 

Nobla w 1971 r.  

115. rocznica urodzin  

14 VII 1904 Urodził się ISAAC BASHEVIS SINGER, właśc. Icchok Singer (zm. 24 VII 

1991), amerykański pisarz polskiego pochodzenia, piszący w języku jidysz, autor m.in. 

Sztukmistrza z Lublina, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1978 r.  

115. rocznica urodzin 

15 VII 1904 Urodził się ANTON PAWŁOWICZ CZECHOW (zm. 29 I 1860), rosyjski 

nowelista i dramatopisarz, z zawodu lekarz, wybitny reprezentant realizmu psychologicznego, 

autor m.in. opowiadania Kameleon, dramatu Trzy siostry.  

115. rocznica śmierci  

15 VII 1989 Zmarła MARIA KUNCEWICZOWA (ur. 30 X 1895), pisarka, autorka prozy 

psychologicznej, wykorzystującej doświadczenia psychoanalizy, m.in. Cudzoziemki.  

30. rocznica śmierci 

20 VII 1304 Urodził się FRANCESCO PETRARCA (zm. 19 VII 1374), włoski poeta 

otwierający okres humanizmu europejskiego, piszący po włosku i po łacinie, autor m.in. 

słynnych Sonetów do Laury.  

715. rocznica urodzin  

645. rocznica śmierci  

21 VII 1899 Urodził się ERNEST HEMINGWAY (zm. 2 VII 1961), amerykański pisarz, 

uważany za czołowego reprezentanta pokolenia straconego naznaczonego wojną, autor m.in. 

powieści wojennej Komu bije dzwon, laureat Nagrody Nobla w 1954 r. w dziedzinie 

literatury.  

120. rocznica urodzin  



24 VII 1979 Zmarł EDWARD STACHURA (ur. 18 VIII 1937), poeta i prozaik, tłumacz, jego 

osoba i twórczość obca wszelkim podziałom i konwencjom literackim, stały się po jego 

samobójczej śmierci obiektem kultu w środowiskach młodzieżowych, autor m.in. 

Siekierezady.  

40. rocznica śmierci  

25 VII 1969 Zmarł WITOLD GOMBROWICZ (ur. 4 VIII 1904), prozaik, dramatopisarz, 

eseista, uważany za jednego z najwybitniejszych pisarzy literatury współczesnej, 

przedstawiciel egzystencjalizmu i strukturalizmu, autor m.in. Ferdydurke.  

50. rocznica śmierci  

115. rocznica urodzin 

26 VII 1894 Urodziła się MAGDALENA SAMOZWANIEC, z domu Kossak (zm. 20 X 

1972), pisarka satyryczna, siostra poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, autorka m.in. 

satyrycznej parodii Trędowatej pod tytułem Na ustach grzechu.  

125. rocznica urodzin  

26 VII 1894 Urodził się ALDOUS LEONARD HUXLEY (zm. 22 XI 1963), angielski 

powieściopisarz, eseista, poeta, krytyk teatralny, podróżnik, autor m.in. antyutopijnej 

powieści Nowy wspaniały świat.  

125. rocznica urodzin  

28 VII 1824 Urodził się ALEXANDRE DUMAS, syn (zm. 27 XI 1895), francuski 

powieściopisarz i dramaturg, członek Akademii Francuskiej, autor m.in. melodramatu Dama 

kameliowa, komedii moralistycznych.  

195. rocznica urodzin  

31 VII 1784 Zmarł DENIS DIDEROT (ur. 5 X 1713), francuski pisarz, teoretyk sztuki, 

krytyk literacki i filozof, przedstawiciel oświecenia, redaktor Wielkiej Encyklopedii 

Francuskiej, autor m.in. powieści Kubuś Fatalista i jego pan.  

235. rocznica śmierci  

31 VII 1944 Zmarł ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY (ur. 29 VI 1900), francuski pisarz  

i lotnik, uczestnik II wojny światowej, zginął w czasie lotu zwiadowczego, autor m.in. 

filozoficznej baśni dla dzieci i dorosłych Mały Książę, powieści Ziemia, planeta ludzi. 

75. rocznica śmierci  

 

SIERPIEŃ 

 

1 VIII 1819 Urodził się HERMAN MELVILLE (zm. 18 IX 1891), amerykański pisarz, 

przedstawiciel nurtu symbolicznego w prozie amerykańskiej, autor m.in. zaliczanej do kanonu 

literatury światowej, fikcyjnej opowieści o białym kaszalocie Moby Dick.  

200. rocznica urodzin 

3 VIII 1924 Zmarł JOSEPH CONRAD, właśc. Józef Teodor Konrad Korzeniowski (ur. 3 XII 

1857), pisarz angielski polskiego pochodzenia, autor utworów o problematyce 

psychologiczno-moralnej, m.in. Lord Jim.  

95. rocznica śmierci  

4 VIII 1859 Urodził się KNUT HAMSUN, właśc. Knut Pedersen (zm. 19 II 1952), norweski 

powieściopisarz, prekursor kierunku subiektywistycznego w literaturze norweskiej autor m.in. 

powieści Głód, laureat Nagrody Nobla w 1920 r. w dziedzinie literatury.  

160. rocznica urodzin  

4 VIII 1944 Zmarł KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI, pseud. m.in. Jan Bugaj, Krzyś (ur. 

22 I 1921), polski poeta czasu wojny, żołnierz AK, członek Szarych Szeregów, autor poezji 

odzwierciedlającej dramat pokolenia wojennego, m. in. Śpiewu z pożogi, zginał w powstaniu 

warszawskim.  

75. rocznica śmierci  

12 VIII 1964 Zmarł IAN FLEMING (ur. 28 V 1908), angielski pisarz, autor powieści 

szpiegowsko-sensacyjnych z Jamesem Bondem, agentem 007 w roli głównej, m.in. Casino 

Royale, na podstawie których powstała seria filmów.  



55. rocznica śmierci  

13 VIII 1899 Urodził się ALFRED JOSEPH HITCHCOCK (zm. 29 IV 1980), brytyjski 

reżyser i producent filmowy, scenarzysta, pionier suspensu i thrillera psychologicznego znany 

przede wszystkim ze znakomitych thrillerów, m.in. Lokator, Ptaki.  

120. rocznica urodzin  

14 VIII 1994 Zmarł ELIAS CANETTI (ur. 25 VII 1905), austriacki pisarz i eseista tworzący 

w języku niemieckim, mistrz krótkich form prozatorskich, m. in. autor traktatu Masa 

i władza, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1981 r.  

25. rocznica śmierci  

14 VIII 2004 Zmarł CZESŁAW MIŁOSZ (ur. 30 VI 1911), poeta, prozaik, eseista, historyk 

literatury, tłumacz, członek grupy poetyckiej Żagary, profesor Uniwersytetu  Kalifornijskiego 

i Uniwersytetu Harvarda, autor utworów o tematyce katastroficznej i filozoficznej, m.in. eseju 

Zniewolony umysł, powieści Dolina Issy, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1980 r.  

15. rocznica śmierci 

16 VIII 1949 Zmarła MARGARET MITCHELL (ur. 8 XI 1900), pisarka amerykańska, 

autorka powieści z czasów wojny secesyjnej Przeminęło z wiatrem zekranizowanej w 1939 r. 

70. rocznica śmierci  

19 VIII 1909 Urodził się JERZY ANDRZEJEWSKI (zm. 19 IV 1983), prozaik, publicysta, 

felietonista, scenarzysta, autor m.in. powieści o powojennych konfliktach politycznych Popiół 

i diament, parabolicznych opowieści Bramy raju.  

110. rocznica urodzin  

22 VIII 1584 Zmarł JAN KOCHANOWSKI (ur. 1530), najwybitniejszy poeta renesansu 

polskiego, humanista, twórca polskiego języka literackiego, autor pierwszej polskiej tragedii 

renesansowej Odprawa posłów greckich, także autor Pieśni, Trenów i in.  

435. rocznica śmierci  

24 VIII 1899 Urodził się JORGE LUIS BORGES (zm. 14 VI 1986), argentyński pisarz, poeta 

i eseista, jedna z najbardziej charakterystycznych postaci literatury XX w., profesor 

uniwersytetu w Buenos Aires, najbardziej znany z opowiadań egzystencjalnych, zbliżonych 

do literatury fantastycznej, m.in. Alef, Fikcje.  

120. rocznica urodzin  

25 VIII 1984 Zmarł TRUMAN CAPOTE, właśc. Truman Streckfus Persons (ur. 30 IX 1924), 

amerykański pisarz, autor m.in. powieści Śniadanie u Tiffany'ego, werystycznej powieści 

dokumentalnej Z zimną krwią, która dała początek fali powieści dokumentalnych.  

35. rocznica śmierci  

95. rocznica urodzin  

28 VIII 1749 Urodził się JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (zm. 22 III 1832), 

czołowy pisarz niemiecki okresu romantyzmu, najwybitniejszy poeta niemiecki okresu Sturm 

und Drang, którego twórczość wywarła ogromny wpływ na literaturę europejską, autor m.in. 

dramatu Cierpienia młodego Wertera.  

270. rocznica urodzin  

 

WRZESIEŃ 

 

4 IX 1989 Zmarł GEORGES SIMENON (ur. 12 II 1903), belgijski pisarz tworzący w języku 

francuskim, autor popularnych powieści kryminalnych z komisarzem Maigret m.in. Rozterka 

komisarza Maigret, które były wielokrotnie ekranizowane.  

30. rocznica śmierci  

12 IX 2009 Zmarł ALEKSANDER ZIEMNY, pierw. Aleksander Keiner, pseud. Ingratus, 

(zet), Stefan Rymarz (ur. 11 VI 1924), polski poeta, prozaik, reportażysta, tłumacz 

i dziennikarz, autor tomów poezji m.in. Jeszcze ciszej, szkiców Rzeczy ukraińskie.  

10. rocznica śmierci  

13 IX 1894 Urodził się JULIAN TUWIM (zm. 27 XII 1953), polski poeta, satyryk, autor 

tekstów kabaretowych, tekstów znanych piosenek, jeden z najpopularniejszych poetów 



dwudziestolecia międzywojennego, czołowy przedstawiciel grupy poetyckiej Skamander, 

autor m.in. Kwiatów polskich.  

125. rocznica urodzin   

18 IX 1939 Zmarł STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ, pseud. WITKACY (ur. 24 II 

1885), malarz formista, teoretyk sztuki, dramaturg, filozof, twórca teorii „czystej formy”,  

główny wyraziciel katastrofizmu w literaturze polskiej, autor m.in. dramatu Szewcy, portretów 

m.in. Portretu Juliana Tuwima.  

80. rocznica śmierci  

20 IX 1939 Zmarł TADEUSZ DOŁĘGA–MOSTOWICZ (ur. 10 VIII 1898), pisarz, autor 

powieści obyczajowo-satyrycznych z życia międzywojennych środowisk mieszczańsko-

ziemiańskich, m.in. Kariery Nikodema Dyzmy, zginął w kampanii wrześniowej 1939 r.  

80. rocznica śmierci  

24 IX 2004 Zmarła FRANÇOISE SAGAN, właśc. Françoise Quoirez (ur. 21 IV 1935), 

francuska pisarka, uznawana za jedną z największych postaci francuskiej literatury 

powojennej, autorka powieści i sztuk teatralnych m.in. Witaj smutku.  

15. rocznica śmierci  

 

PAŹDZIERNIK 

  

8 IX 1569 Zmarł MIKOŁAJ REJ, pseud. Ambroży Korczbok Rożek i in., (ur. 4 II 1505),   

zaliczany do największych polskich pisarzy epoki renesansu zwany ojcem literatury polskiej, 

autor dzieł o tematyce politycznej i obyczajowej m.in. Krótkiej rozprawy między trzema 

osobami: Panem, Wójtem i Plebanem.  

450. rocznica śmierci 

6 X 1889 Urodziła się MARIA DĄBROWSKA (zm. 19 V 1965), powieściopisarka  

i publicystka, tłumaczka, jedna z ważniejszych polskich powieściopisarek XX w., czołowa 

przedstawicielka realistycznej prozy społeczno-obyczajowej i psychologicznej, autorka m.in. 

tetralogii powieściowej Noce i dnie.  

130. rocznica urodzin  

4 X 1864 Urodził się STEFAN ŻEROMSKI, pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla (zm. 20 XI 

1925), pisarz i publicysta, nowelista, społecznik i moralista, autor m.in. powieści 

Przedwiośnie, Ludzie bezdomni.  

155. rocznica urodzin  

15 X 1814 Urodził się MICHAIŁ JURJEWICZ LERMONTOW (zm. 27 VII 1841), rosyjski 

poeta, dramatopisarz i prozaik, jeden z najwybitniejszych twórców XIX w. Rosji, 

przedstawiciel romantyzmu rosyjskiego, autor m.in. Śmierci poety.  

205. rocznica urodzin  

16 X 1854 Urodził się OSCAR WILDE (zm. 30 XI 1900), angielski poeta, prozaik, eseista, 

dramatopisarz pochodzenia irlandzkiego, przedstawiciel modernistycznego estetyzmu, 

reprezentant skrajnego hedonizmu i amoralizmu, autor m.in. Portretu Doriana Graya.  

165. rocznica urodzin  

19 X 1899 Urodził się MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS (zm. 9 VI 1974), gwatemalski pisarz 

i poeta, przedstawiciel realizmu magicznego, autor powieści głęboko osadzonych w kulturze 

Majów, m.in. zbioru opowiadań Ludzie z kukurydzy, laureat Nagrody  Nobla w dziedzinie 

literatury w 1967 r.  

120. rocznica urodzin  

45. rocznica śmierci  

22 X 1919 Urodziła się DORIS MAY LESSING (zm. 17 XI 2013), pisarka brytyjska, autorka 

powieści psychologiczno-obyczajowych o tematyce afrykańskiej, poruszających problem 

kolonializmu i rasizmu m.in. Piąte dziecko, laureatka Literackiej Nagrody Nobla w 2007 r. 

100. rocznica urodzin  



26 X 1929 Urodziła się WANDA CHOTOMSKA (zm. 2 VIII 2017), polska pisarka, autorka 

wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży, autorka cyklu programów telewizyjnych dla 

dzieci Jacek i Agatka.  

90. rocznica urodzin  

 

LISTOPAD 

 

6 XI 1944 Zmarła MARIA RODZIEWICZÓWNA (ur. 2 II 1864), nowelistka 

pozytywistyczna i powieściopisarka, autorka popularnych powieści obyczajowych z życia 

ziemiaństwa polskiego na kresach m.in. Między ustami a brzegiem pucharu.  

75. rocznica śmierci  

155. rocznica urodzin  

8 XI 1674 Zmarł JOHN MILTON (ur. 9 XII 1608), angielski poeta i myśliciel, działacz 

społeczny, propagator idei purytańskich i demokratyzacji Kościoła, autor utworów o tematyce 

religijno-filozoficznej m.in. Raju utraconego.  

340. rocznica śmierci  

10 XI 1909 Urodził się PAWEŁ JASIENICA, właśc. Leon Lech Beynar (zm. 19 VIII 1970), 

pisarz historyczny, publicysta, autor cyklu esejów historycznych m.in. Polska Piastów, Polska 

Jagiellonów.  

110. rocznica urodzin  

10 XI 1759 Urodził się FRIEDRICH SCHILLER (zm. 9 V 1805), niemiecki poeta 

i dramaturg, teoretyk teatru, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli literatury niemieckiej 

okresu romantyzmu, autor dramatów m.in. Maria Stuart, poematów i wierszy m.in. 

Rękawiczka, Oda do radości.  

260. rocznica urodzin  

10 XI 1969 Zmarł TADEUSZ PEIPER (ur. 3 V 1891), poeta, krytyk literacki i teatralny, 

teoretyk literatury, eseista, założyciel i redaktor czasopisma „Zwrotnica”, autor programu 

poetyckiego Awangardy Krakowskiej w szkicach literackich m.in. Nowe usta, Tędy.  

50. rocznica śmierci  

21 XI 1694 Urodził się VOLTAIRE, właśc. Francois-Marie Arouet (zm. 30 V 1778), 

francuski pisarz, filozof, historyk, publicysta jeden z czołowych przedstawicieli oświecenia  

w Europie, autor satyr, powieści, dramatów m.in. dzieła Kandyd, czyli optymizm.  

325. rocznica urodzin  

29 XI 1924 Urodził się ZBIGNIEW HERBERT (zm. 28 VII 1998), poeta, eseista, dramaturg, 

tłumacz, żołnierz AK, autor wierszy o tematyce antycznej i chrześcijańskiej, w latach 80. 

sztandarowy poeta polskiej opozycji, twórca m.in. słynnego cyklu poetyckiego Pan Cogito. 

95. rocznica urodzin  

 

GRUDZIEŃ 

 

17 XII 1954 Zmarła ZOFIA NAŁKOWSKA, (ur. 10 XI 1884), pisarka publicystka, autorka 

opowiadań, dramatów i dzienników, czołowa przedstawicielka realistycznej prozy 

psychologicznej i społeczno-moralnej, m.in. powieści Granica.  

65. rocznica śmierci  

135. rocznica urodzin  

21 XII 1874 Urodził się TADEUSZ ŻELEŃSKI, pseud. BOY (zm. 3 VII 1941), satyryk 

i publicysta  młodopolski, tłumacz, krytyk teatralny i literacki, z zawodu lekarz, mąż Zofii 

Pareńskiej, będącej pierwowzorem Zosi z Wesela S. Wyspiańskiego, autor m.in. Piekła 

kobiet, zamordowany z grupą profesorów lwowskich przez hitlerowców.  

145. rocznica urodzin  

22 XII 1989 Zmarł SAMUEL BECKETT (ur. 13 IV 1906), irlandzki dramaturg prozaik 

i eseista, lektor języka angielskiego, jeden z twórców teatru absurdu, autor m.in. sztuki 

Czekając na Godota, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1969 r.  



30. rocznica śmierci  

30 XII 1944 Zmarł ROMAIN ROLLAND (ur. 29 I 1866), francuski pisarz, muzykolog 

i biograf, działacz na rzecz pokoju, autor m.in. dramatów historycznych Gra miłości i śmierci, 

biografii Beethoven, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1915 r.  

75. rocznica śmierci  


