KALENDARIUM
WYBRANYCH ROCZNIC LITERACKICH
I WYDARZEŃ W ROKU 2012
(DO WYKORZYSTANIA W BIBLIOTEKACH DLA DZIECI)

1 stycznia

ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU, ustanowiony przez papieża Pawła VI listem
z 8 grudnia 1967 roku.

1 stycznia

1952 roku urodziła się MARTA FOX, poetka, prozaik, felietonistka, krytyk
literacki i teatralny, autorka m.in.: powieści dla młodzieży podejmujących
temat konfliktu pokoleniowego i dojrzewania oraz poszukiwania własnej
tożsamości Magda.doc, Paulina w orbicie kotów, Kaśka Podrywaczka,
Karolina XL.
60. rocznica urodzin

3 stycznia

1892 roku urodził się 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.
120. rocznica urodzin
(zm. 2 IX 1973)

9 stycznia

1967 roku urodziła się JOANNA JUNG, ilustratorka, autorka książek
dla dzieci Miała baba koguta, Lilia i bestia z szafy oraz ilustracji do książek,
m.in.: Maleńkie królestwo królewny Aurelki, Kosmita i cyklu o Florce
R. Jędrzejewskiej-Wróbel, Byk jak byk A. Frączek, Krawcowe D. Gellner.
45. rocznica urodzin

9 stycznia

1997 roku zmarła ANNA LISOWSKA-NIEPOKÓLCZYCKA, prozaik,
autorka słuchowisk, powieści i opowiadań głównie o tematyce historycznej
przeznaczonych także dla młodzieży, m.in.: Giermek rycerza Zawiszy, Wielki
król, Bolesław zwany Chrobrym, Zrękowiny księżniczki.
(ur. 1 VII 1930)
15. rocznica śmierci

10 stycznia

1912 roku urodziła się WANDA ŻÓŁKIEWSKA, powieściopisarka,
publicystka, autorka słuchowisk i scenariuszy filmowych oraz książek dla
dzieci i młodzieży, m.in.: Sekrety Amelki, Ślady rysich pazurów, Dzikus, czyli
wyjęty spod prawa, Gdzie diabeł mówił dobranoc.
(zm. 26 VII 1989)
100. rocznica urodzin

12 stycznia

1962 roku urodziła się MAŁGORZATA FLIS, graficzka, malarka,
projektantka, ilustratorka książek dla dzieci, m.in.: Zuzanka z pistacjowego
domu B. Gawryluk, Muzyczna zgraja I. Klebańskiej, Kelner Kornel i inne
wiersze niesforne A. Frączek.
50. rocznica urodzin

17 stycznia

1922 roku urodził się ZBIGNIEW RYCHLICKI, grafik, wydawca, wybitny
ilustrator książek dla dzieci, m.in.: Od rzeczy do rzeczy W. Chotomskiej,

Proszę słonia L. J. Kerna, Plastusiowy pamiętnik M. Kownackiej, Podróże
Guliwera J. Swifta, Tajemnicza wyspa J. Verne’a.
(zm. 10 IX 1989)
90. rocznica urodzin
18 stycznia

1882 roku urodził się ALAN ALEXANDER MILNE, pisarz, poeta
i dramaturg angielski, autor niezwykle popularnych i pełnych wdzięku
książeczek dla dzieci Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka, Wiersze dla Krzysia.
130. rocznica urodzin
(zm. 31 I 1956)

20 stycznia

1922 roku urodził się JANUSZ PRZYMANOWSKI, prozaik, publicysta,
scenarzysta filmowy, autor licznych powieści dla młodzieży podejmujących
tematykę wojenną, m.in. Czterej pancerni i pies.
(zm. 4 VII 1998)
90. rocznica urodzin

21 stycznia

DZIEŃ BABCI, święto obchodzone w Polsce od 1964 roku.

21 stycznia

1912 roku urodził się ALFRED SZKLARSKI, pseud. Alfred Bronowski
i in., autor cyklu popularnych powieści przygodowych dla młodzieży o Tomku
Wilmowskim oraz trylogii indiańskiej Złoto Gór Czarnych.
100. rocznica urodzin
(zm. 9 IV 1992)
20. rocznica śmierci

22 stycznia

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

25 stycznia

1912 roku urodził się MARIAN BRANDYS, pseud. Jerzy Janas i in., prozaik,
publicysta, eseista, autor głośnych reportaży historycznych z czasów
napoleońskich, utworów biograficznych oraz książek dla młodzieży, m.in.:
Śladami Stasia i Nel, Z panem Biegankiem w Abisynii.
(zm. 20 XI 1998)
100. rocznica urodzin

26 stycznia

1917 roku zmarła ANTONINA DOMAŃSKA, powieściopisarka, działaczka
społeczna, autorka książek dla dzieci i młodzieży związanych tematycznie
Krakowem, m.in.: Paziowie króla Zygmunta, Krysia Bezimienna, Historia
żółtej ciżemki.
(ur. IX 1853)
95. rocznica śmierci

27 stycznia

1832 roku urodził się LEWIS CARROLL, właśc. Charles Lutwidge
Dodgson, prozaik, matematyk i poeta angielski, autor jednego z najbardziej
znanych utworów światowej literatury dziecięcej Alicja w Krainie Czarów.
180. rocznica urodzin
(zm. 14 I 1898)

28 stycznia

1952 roku urodziła się ANNA ONICHIMOWSKA, prozaik, poetka, autorka
słuchowisk radiowych i utworów dramatycznych dla młodzieży oraz krótkich
opowiadań dla dzieci, m.in.: Najwyższa góra świata (wpisana w 1996 roku na
Listę Honorową im. H. Ch. Andersena), Samotne wyspy i storczyk, Hera moja
miłość, Lot Komety, Demony na smyczy.
60. rocznica urodzin

7 lutego

1812 roku urodził się CHARLES DICKENS, wybitny angielski pisarz,
którego powieści opisujące życie Londynu, pisane dla dorosłego czytelnika,
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stały się lekturą dzieci i młodzieży, m.in.: Opowieść wigilijna, Oliver Twist,
Dawid Copperfield.
(zm. 9 VI 1870)
200. rocznica urodzin
8 lutego

1897 roku urodził się JAN ŻABIŃSKI, zoolog, fizjolog, działacz ochrony
przyrody, pedagog, popularyzator wiedzy, autor książek popularnonaukowych
dla dzieci i młodzieży, m.in.: Opowiadania o zwierzętach, Z życia zwierząt,
Zagadka ewolucjonizmu.
(zm. 26 VII 1974)
115. rocznica urodzin

10 lutego

1837 roku zmarł ALEKSANDER SIERGIEJEWICZ PUSZKIN, wybitny
poeta, prozaik i dramatopisarz rosyjski, autor poetyckich baśni, legend i podań,
m.in.: Bajka o rybaku i rybce, Bajka o śpiącej królewnie, Bajka o carze
Sułtanie…
(ur. 6 VI 1799)
175. rocznica śmierci

14 lutego

1907 roku urodziła się ASTRID LINDGREN, wybitna szwedzka pisarka,
zaliczana do klasyków literatury dziecięcej, autorka m.in.: takich książek jak
Pippi Långstrump, Dzieci z Bullerbyn, Karlsson z dachu, Bracia Lwie Serce,
Ronja, córka Zbójnika.
(zm. 28 I 2002)
105. rocznica urodzin
10. rocznica śmierci

14 lutego

1942 roku urodziła się DANUTA WAWIŁOW, poetka, prozaik, tłumaczka,
autorka utworów dla dzieci, m.in.: zbiorów wierszy Rupaki i Strasznie ważna
rzecz, opowiadania Czupiradło, wielu słuchowisk radiowych i baśni (wspólnie
z mężem, Olegiem Usenko).
(zm. 29 V 1999)
70. rocznica urodzin

14 lutego

WALENTYNKI – DZIEŃ ZAKOCHANYCH, święto obchodzone w Polsce
od lat 90. XX wieku.

17 lutego

1912 roku urodziła się ANDRE NORTON, właśc. Alice Mary Norton,
pisarka amerykańska, przedstawicielka literatury fantasy i science fiction,
autorka chętnie czytanych przez młodzież powieści, m.in.: Sargassowa
planeta, Twierdza na moczarach, Zwierciadło Merlina, serii Świat Czarownic.
100. rocznica urodzin
(zm. 17 III 2005)

17 lutego

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

22 lutego

1902 roku urodziła się ELŻBIETA JACKIEWICZOWA, pseud. Andrzej
Drzazga i in., powieściopisarka, publicystka i pedagog, autorka książek dla
młodzieży, m.in.: Tancerze, Pokolenie Teresy, Nocny koncert.
110. rocznica urodzin
(zm. 31 XII 1976)

24 lutego

1912 roku urodziła się 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.
(zm. 23 IX 2003)
100. rocznica urodzin
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25 lutego

1842 roku urodził się KAROL MAY, powieściopisarz niemiecki, autor
licznych powieści podróżniczych i awanturniczo-przygodowych, które zdobyły
trwałą poczytność przede wszystkim wśród młodzieży: Winnetou, Skarb
w Srebrnym Jeziorze, Old Surehand.
(zm. 30 III 1912)
170. rocznica urodzin
100. rocznica śmierci

26 lutego

1892 roku urodził się JULIAN EJSMOND, poeta i bajkopisarz, prozaik,
tłumacz, autor wierszy i rymowanych powiastek dla dzieci m.in. Baśni
o ziemnych ludkach.
(zm. 29 VI 1930)
120. rocznica urodzin

27 lutego

1822 roku urodził się TEOFIL LENARTOWICZ, poeta i rzeźbiarz,
piewca mazowieckiego folkloru, który wiele utworów poetyckich dedykował
młodzieży, m.in.: zbiór Polska ziemia, Album włoski, Trzeci Maja.
190. rocznica urodzin
(zm. 3 II 1893)

27 lutego

1982 roku zmarła MARIA KOWNACKA, prozaik, poetka, jedna
z najwybitniejszych postaci polskiej literatury dziecięcej XX w., autorka sztuk
scenicznych oraz książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Kukuryku na ręczniku,
Plastusiowy pamiętnik, Kajtkowe przygody, Rogaś z Doliny Roztoki.
30. rocznica śmierci
(ur. 11 IX 1894)

29 lutego

1932 roku urodził się JANUSZ STANNY, grafik, plakacista, rysownik, autor
ilustracji do książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Zaczarowany krawiec
H. Januszewskiej, Przygody Sindbada Żeglarza B. Leśmiana, Karampuk L. J.
Kerna, O malarzu rudym jak cegła, Baśń o królu Dardanelu.
80. rocznica urodzin

29 lutego

1932 roku urodził się JÓZEF RATAJCZAK, poeta, prozaik, autor szkiców,
sztuk teatralnych i utworów dla dzieci, m.in.: Ziarenka maku, Wycieczka do
ZOO, Miasteczko z plasteliny, Leśny zwierzyniec.
(zm. 24 V 1999)
80. rocznica urodzin

2 marca

1942 roku urodziła się MARIA JÓZEFACKA, pseud. Marta Wołoszyn,
poetka, prozaik, krytyk literacki i historyk literatury, autorka m.in.: powieści
dla młodzieży Karkołomna gra, Kto sieje wiatr, Dziewczyna nie ludzie.
70. rocznica urodzin

4 marca

1922 roku urodziła się MONIKA WARNEŃSKA, prozaik, dziennikarka,
publicystka, autorka książek, zbiorów reportaży i powieści biograficznych dla
młodzieży, m.in.: Ścieżki przez dżunglę, Wąż ma groźne oczy, Śladami
Sienkiewicza, Nad wodą wielką i czystą.
(zm. 9 IV 2010)
90. rocznica urodzin

7 marca

1892 roku urodziła się MARIA NIKLEWICZOWA, prozaik, autorka
podręczników w języku angielskim oraz utworów dla dzieci i młodzieży, m.in.:
Bajarka opowiada, Hetman Kuba, Wrócimy razem, Dlaczego woda morska jest
słona.
(zm. 2 VII 1985)
120. rocznica urodzin

4

7 marca

1997 roku zmarła AGNIESZKA OSIECKA, poetka, prozaik, autorka tekstów
piosenek, sztuk scenicznych, a także utworów adresowanych do dzieci, m.in.:
Dzień dobry, Eugeniuszu, Zaszumiało jesienią, Kolęda myszki, Wzór na
diabelski ogon.
15. rocznica śmierci
(ur. 9 X 1936)

8 marca

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET, obchodzone corocznie jako
wyraz szacunku dla kobiet.

9 marca

1997 roku zmarła VERA FERRA-MIKURA, pisarka i poetka austriacka,
autorka kilkudziesięciu książek dla dzieci i młodzieży, które cechuje poczucie
humoru, optymizm i barwna wyobraźnia, m.in.: Zwierzyniec państwa
Sztenglów, Mój przyjaciel Tulli, Peppi i jego podwójny świat.
15. rocznica śmierci
(ur. 14 II 1923)

14 marca

1932 roku urodził się 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.
80. rocznica urodzin
(zm. 21 VIII 1983)

16 marca

1882 roku urodził się JAN ANTONI GRABOWSKI, prozaik, pedagog,
autor podręczników, książek dla dzieci, baśni i opowiadań o zwierzętach,
m.in.: Reksio i Pucek, Puc, Bursztyn i goście, Kochany zwierzyniec.
130. rocznica urodzin
(zm. 19 VII 1950)

16 marca

1962 roku urodził się PAWEŁ PAWLAK, malarz, grafik, rzeźbiarz,
autor scenografii teatralnych, ilustracji oraz książek dla dzieci, m.in.: Okruszek
z Zaczarowanego lasu J. Lelonkiewicza, Sekretne życie Krasnali w Wielkich
Kapeluszach W. Widłaka, Jajuńciek.
50. rocznica urodzin

23 marca

1912 roku urodził się ROMAN PISARSKI, pisarz, autor tekstów piosenek,
wierszy i słuchowisk radiowych oraz książek dla dzieci, m.in.: Wakacje
w ZOO, O psie, który jeździł koleją.
(zm. 10 VII 1969)
100. rocznica urodzin

24 marca

1992 roku zmarł KONSTANTY MARIA SOPOĆKO, grafik, autor ilustracji
do książek, m.in.: J. Grabowskiego Puch, kot nad koty, Puc, Bursztyn i goście,
K. Makuszyńskiego O dwóch takich, co ukradli księżyc, H. Ożogowskiej
Scyzoryk i koledzy.
(ur. 5 XII 1903)
20. rocznica śmierci

27 marca

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU, obchodzony od 1961 r. na
pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu (1957).

2 kwietnia

1932 roku urodziła się 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, Ślepe szczęście, Wyścigi.
80. rocznica urodzin

5

2 kwietnia

1952 roku zmarł FERENC MOLNAR, właśc. F. Neumann, dramaturg,
tłumacz i prozaik węgierski, autor znanej powieści dla młodzieży Chłopcy
z Placu Broni.
(ur. 12 I 1878)
60. rocznica śmierci

2 kwietnia

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI, obchodzony
od 1967 roku w rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena (1805).

5 kwietnia

2007 roku zmarła MARIA GRIPE, pisarka szwedzka, autorka książek
realistyczno-psychologicznych oraz fantastyczno-realistycznych dla dzieci
i młodzieży, m.in.: Dzieci szklarza, Żuki latają o zmierzchu.
5. rocznica śmierci
(ur. 25 VII 1923)

7 kwietnia

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA, obchodzony od 1950 roku w rocznicę
powstania Światowej Organizacji Zdrowia (1948).

7 kwietnia

1957 roku urodził się GRZEGORZ GORTAT, anglista, tłumacz, pisarz,
autor m.in.: powieści fantasy oraz książek adresowanych do młodzieży
Do pierwszej krwi, Szczury i wilki.
55. rocznica urodzin

8 kwietnia

1972 roku zmarł MARIAN LEON BIELICKI, pseud. Stefan Lemar
i in., prozaik, eseista, dziennikarz, tłumacz, autor książek dla młodzieży, m.in.:
Gorycz sławy, Chłopiec z glinianą tabliczką, Gdzie jesteś Małgorzato?
40. rocznica śmierci
(ur. 5 VI 1920)

10 kwietnia

1897 roku urodził się 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.
(zm. 15 I 1943)
115. rocznica urodzin

12 kwietnia

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LOTNICTWA I KOSMONAUTYKI,
ustanowiony na pamiątkę pierwszego lotu człowieka w kosmos (1961)
i pierwszego startu promu kosmicznego (1981).

18 kwietnia

1972 roku zmarła STEFANIA SZUCHOWA, pisarka, autorka słuchowisk
oraz książek o tematyce przyrodniczej dla najmłodszych czytelników, m.in.:
Mateuszek na zaczarowanej wyspie, Przygoda z małpką, Od wiosny do wiosny
(wspólnie z H. Zdzitowiecką).
(ur. 16 IX 1890)
40. rocznica śmierci

21 kwietnia

1917 roku urodziła się MIRA JAWORCZAKOWA, prozaik,
współpracowniczka pism młodzieżowych i programów radiowych, autorka
książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Jacek, Wacek i Pankracek, Oto jest
Kasia, Po słonecznej stronie, Majka z Siwego Brzegu.
(zm. 5 X 2009)
95. rocznica urodzin

21 kwietnia

1982 roku zmarła HALINA RUDNICKA, prozaik, publicystka, pedagog,
autorka powieści dla młodzieży o tematyce wojennej Polną ścieżką, Chłopcy ze
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Starówki oraz historycznej Uczniowie Spartakusa (wpisana w 1979 roku na
Listę Honorową im. H. Ch. Andersena), Król Agis, Syn Heraklesa.
30. rocznica śmierci
(ur. 12 X 1909)
22 kwietnia

DZIEŃ ZIEMI, obchodzony w Polsce od 1990 roku.

23 kwietnia

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH, ogłoszony przez
UNESCO w 1997 roku.

24 kwietnia

1942 roku zmarła LUCY MAUD MONTGOMERY, pisarka kanadyjska
pisząca w języku angielskim, autorka cieszącego się dużym powodzeniem
cyklu powieściowego o Ani z Zielonego Wzgórza, zaliczanego do kanonu
klasyki literatury dla dziewcząt.
(ur. 30 XI 1874)
70. rocznica śmierci

1 maja

ŚWIĘTO PRACY, obchodzone od 1890 roku dla upamiętnienia wydarzeń,
które miały miejsce w Chicago podczas strajku będącego częścią
ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.

3 maja

ŚWIĘTO NARODOWE (uchwalenie Konstytucji 3 Maja)

4 maja

1972 roku urodził się GRZEGORZ KASDEPKE, dziennikarz, scenarzysta
i współautor programów telewizyjnych, autor kilkunastu książek dla dzieci
i młodzieży, m.in.: Kacperiada, Mity dla dzieci, Przyjaciele, Detektyw
Pozytywka, Niesforny alfabet, Ostrożnie.
40. rocznica urodzin

8 maja

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK

8 maja

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA, obchodzony z okazji zakończenia II wojny
światowej.

9 maja

1887 roku urodziła się HELENA BOBIŃSKA, prozaik, publicystka,
tłumaczka, autorka książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: O szczęśliwym
chłopcu, Lipniacy, O królu Słońcu i jego czterech córkach.
(zm. 9 VI 1968)
125. rocznica urodzin

11 maja

1907 roku urodziła się LUCYNA KRZEMIENIECKA, właśc. Wiera
Zeidenberg, poetka, prozaik, autorka książek dla dzieci, m.in.: Cudowne
okulary, Przygody Gapcia, Z przygód krasnala Hałabały.
(zm. 29 IX 1955)
105. rocznica urodzin

15 maja

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ
RODZINY,
ustanowiony
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1993 roku.

15 maja

1922 roku urodził się FRANCISZEK FENIKOWSKI, prozaik i poeta,
reportażysta, autor m.in.: utworów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży
Wesoły zwierzyniec, Pierścień z łabędziem, Okręt w herbie, Gdańska szkatułka,
Piernikowe miasto.
(zm. 15 XI 1982)
90. rocznica urodzin

7

przez

30. rocznica śmierci
17 maja

1962 roku urodził się JACEK DUBOIS, adwokat, pisarz, publicysta, autor
m.in.: książek przygodowych dla dzieci starszych A wszystko przez faraona,
Koty pustyni, Sfinks w (o)błędzie, Kosmiczny galimatias.
50. rocznica urodzin

19 maja

1957 roku urodziła się BARBARA GAWRYLUK, tłumaczka, dziennikarka
radiowa prowadząca w Radiu Kraków audycję Alfabet, poświęconą literaturze
dla dzieci, autorka książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Kaktus, dobry pies,
Przedszkolaki z ulicy Morelowej, W Zielonej Dolinie, Moje Bullerbyn.
55. rocznica urodzin

23 maja

1842 roku urodziła się MARIA KONOPNICKA, pseud. Jan Sawa i in.,
poetka, nowelistka, krytyk literacki, tłumaczka, autorka pełnych humoru,
opartych na motywach ludowych utworów dla dzieci, m.in.: O Janku
Wędrowniczku, O krasnoludkach i o sierotce Marysi, Na jagody, Jak to ze lnem
było, Co słonko widziało.
(zm. 8 X 1910)
170. rocznica urodzin

26 maja

DZIEŃ MATKI, obchodzony jako wyraz szacunku dla wszystkich matek.

31 maja

1897 roku urodziła się ZOFIA ŻURAKOWSKA, powieściopisarka,
nowelistka, pisała wyłącznie dla dzieci i młodzieży, m.in.: Jutro niedziela
i inne opowiadania, Skarby, Pożegnanie domu.
(zm. 31 V 1931)
115. rocznica urodzin

31 maja

1907 roku urodził się ÅKE ROBERT HOLMBERG, pisarz i tłumacz
szwedzki, autor m.in.: znanego cyklu książek o przygodach prywatnego
detektywa Latający detektyw, Detektyw na pustyni, Ture Sventon
w Sztokholmie.
(zm. 9 IX 1991)
105. rocznica urodzin

1 czerwca

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA, obchodzony w Polsce od 1952
roku.

3 czerwca

1902 roku zmarł ADOLF DYGASIŃSKI, prozaik, publicysta, pedagog,
autor książek m.in.: dla młodych czytelników Przygody młodzieńca, czyli
Robinson polski, Cudowne bajki.
(ur. 7 III 1839)
110. rocznica śmierci

4 czerwca

1942 roku zmarła 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.
(ur. 4 V 1898)
70. rocznica śmierci

5 czerwca

ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA, ogłoszony przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1972 roku.
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6 czerwca

1922 roku urodził się 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.
(zm. 4 X 1993)
90. rocznica urodzin

7 czerwca

1872 roku urodził się BENEDYKT HERTZ, prozaik, bajkopisarz, satyryk,
dramaturg, tłumacz i publicysta, autor piszący także dla młodych czytelników:
Taś, taś, Ze wspomnień Samowara.
(zm. 31 X 1952)
140. rocznica urodzin
60. rocznica śmierci

8 czerwca

1927 roku urodził się WIKTOR WOROSZYLSKI, poeta, prozaik,
publicysta, tłumacz, autor książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Dużo śmiechu,
trochę smutku, to historia o mamutku, Cyryl, gdzie jesteś?, I ty zostaniesz
Indianinem, Mniejszy szuka Dużego.
(zm. 13 IX 1996)
85. rocznica urodzin

18 czerwca

1982 roku zmarła STEFANIA WORTMAN, bibliotekarka, redaktor
i wydawca arcydzieł literatury baśniowej, tłumaczka i autorka prac o literaturze
fantastycznej dla dzieci i młodzieży, m.in.: Woda żywa, U złotego źródła.
30. rocznica śmierci
(ur. 5 XI 1912)
100. rocznica urodzin

19 czerwca

1937 roku zmarł JAMES MATTHEW BARRIE, angielski pisarz, dramaturg
i dziennikarz, autor popularnej do dziś książki dla dzieci Przygody Piotrusia
Pana, należącej do arcydzieł dziecięcej literatury światowej.
(ur. 9 V 1860)
75. rocznica śmierci

23 czerwca

DZIEŃ OJCA, obchodzony w Polsce od 1965 roku.

25 czerwca

1822 roku zmarł ERNST THEODOR AMADEUS HOFFMANN, niemiecki
pisarz, kompozytor, malarz i rysownik, autor nowel, opowiadań, obrazków
fantastycznych, powieści i baśni. Wśród baśni dla dzieci największą
popularność uzyskała Historia o dziadku do orzechów i o królu myszy.
190. rocznica śmierci
(ur. 24 I 1776)

26 czerwca

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII,
ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1987
roku.

28 czerwca

1977 roku zmarł JANUSZ TEODOR DYBOWSKI, prozaik, dramatopisarz,
autor licznych powieści historycznych dla młodzieży, m.in.: Hołd pruski,
Błazen starego króla, Wieża Czarnej Księżniczki.
(ur. 1 IV 1909)
35. rocznica śmierci

28 czerwca

2002 roku zmarła JOANNA POLLAKÓWNA, pseud. Dorota Barycz,
poetka, prozaik, krytyk i badacz literatury, autorka tomików wierszy dla dzieci,
m.in.: Kółko graniaste, Marceli Szpak dziwi się światu, Pytalik.
10. rocznica śmierci
(ur. 1 VI 1939)
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6 lipca

1932 roku zmarł KENNETH GRAHAME, pisarz angielski, autor
opublikowanej w 1908 roku znakomitej bajkowej opowieści dla dzieci
o przygodach zwierzęcych bohaterów O czym szumią wierzby.
80. rocznica śmierci
(ur. 8 III 1859)

7 lipca

1992 roku zmarła SEWERYNA SZMAGLEWSKA, powieściopisarka,
więźniarka obozu Auschwitz, autorka znanych książek dla młodzieży Czarne
Stopy i Nowy ślad Czarnych Stóp.
(ur. 11 II 1916)
20. rocznica śmierci

12 lipca

1932 roku urodził się RYSZARD LISKOWACKI, prozaik, poeta, publicysta,
autor m.in.: cyklu powieściowego dla młodzieży Związek Sprawiedliwych,
Wodzu, wyspa jest twoja, Powrót na wyspę.
(zm. 16 XII 2006)
80. rocznica urodzin

16 lipca

1877 roku urodziła się MARIA BUYNO-ARCTOWA, pseud. Jaśmin,
powieściopisarka, redaktorka pism dziecięcych, autorka książek dla dzieci
i młodzieży. Szczególnie popularne okazały się zwłaszcza jej powieści dla
dziewcząt, m.in.: Słoneczko, Kazia „Duża”, Figa.
(zm. 13 VI 1952)
135. rocznica urodzin
60. rocznica śmierci

23 lipca

1932 roku urodził się MARIAN ORŁOŃ, prozaik, autor słuchowisk
radiowych i scenariuszy filmów krótkometrażowych oraz opowiadań dla
dzieci, m.in.: Pisane łapą, Zwariowane dzieciaki, Odmieniec.
80. rocznica urodzin
(zm. 12 XII 1990)

24 lipca

1802 roku urodził się ALEXANDER DUMAS (ojciec), prozaik i dramaturg
francuski, autor cieszących się ogromną popularnością wśród młodzieży
powieści historycznych, m.in.: Trzej muszkieterowie, W dwadzieścia lat
później, Hrabia Monte Christo.
(zm. 5 XII 1870)
210. rocznica urodzin

24 lipca

1967 roku urodziła się MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA,
dziennikarka prasowa i telewizyjna, pisarka, felietonistka dwutygodnika
Cogito, autorka książek chętnie czytanych przez dzieci i młodzież, m.in.:
Klasa pani Czajki, Tropiciele, Dzika, LO-teria.
45. rocznica urodzin

28 lipca

1812 roku urodził się JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI, pisarz, krytyk
i teoretyk literatury, historyk i wydawca, autor bajeczek dla dzieci Głupi
Maciuś, Z chłopa król, Kwiat paproci oraz powieści historycznych czytanych
przez młodzież, m.in.: Dziecię Starego Miasta, Stara baśń. (zm. 19 III 1887)
200. rocznica urodzin
125. rocznica śmierci

5 sierpnia

1982 roku zmarł MICHAŁ BYLINA, malarz, grafik, ilustrator, promotor
powojennego pokolenia ilustratorów książek i czasopism dla dzieci, autor
ilustracji, m.in.: Starej baśni J. I. Kraszewskiego, Robinsona Crusoe D. Defoe,
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książek W. Gąsiorowskiego, J. Porazińskiej, K. Makuszyńskiego.
30. rocznica śmierci
(ur. 18 I 1904)
6 sierpnia

1892 roku urodziła się KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA, poetka,
prozaik, tłumaczka, autorka utworów dla dzieci i o dzieciach, m.in.: Rymy
dziecięce, Zwierzaki i zioła, Wierszyki nałęczowskie, Co dzieci wiedzą?
120. rocznica urodzin
(zm. 16 II 1983)

8 sierpnia

1952 roku urodził się JOSTEIN GAARDER, pisarz norweski, prozaik
i eseista, autor niezwykle popularnych powieści filozoficznych m.in.: dla dzieci
i młodzieży Przepowiednia Dżokera, Tajemnica Bożego Narodzenia, Żółty
krasnal, Magiczna biblioteka Bibbi Bokken, Dziewczyna z pomarańczami.
60. rocznica urodzin

10 sierpnia

1942 roku zmarł 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.
(ur. 22 VII 1878)
70. rocznica śmierci

13 sierpnia

1927 roku zmarł JAMES OLIVER CURWOOD, pisarz i dziennikarz
amerykański, autor popularnych powieści przygodowych opisujących życie
wśród dziewiczej przyrody surowej Północy, m.in.: Łowcy wilków, Szara
Wilczyca, Włóczęgi Północy.
(ur. 12 VI 1878)
85. rocznica śmierci

14 sierpnia

1867 roku urodził się ARTUR OPPMAN, pseud. Or-Ot, poeta, prozaik,
autor poematów historycznych, dziennikarz. Dla dzieci pisał drobne wiersze
i pełne humoru utwory oparte na rodzimych tradycjach, m.in. Legendy
warszawskie.
(zm. 4 XI 1931)
145. rocznica urodzin

15 sierpnia

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO (CUD NAD WISŁĄ), obchodzone na
pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 roku.

17 sierpnia

1932 urodził się JEAN-JACQUES SEMPÉ, rysownik i ilustrator francuski,
któremu największą sławę przyniosły ilustracje do książek o przygodach
Mikołajka René Goscinnego. Stworzył w nich niezapomnianą galerię portretów
małych urwisów.
80. rocznica urodzin

20 sierpnia

1912 roku urodziła się WANDA MARKOWSKA, prozaik, tłumaczka,
autorka (wspólnie z Anną Milską) baśni i legend opartych na oryginalnych
wątkach ludowych różnych kultur, m.in.: Baśnie z dalekich wysp i lądów,
Prządki złota, Laila i czarne łabędzie, Ranira ze Słonego Jeziora.
100. rocznica urodzin
(zm. 10 I 1999)

20 sierpnia

1992 roku zmarła DANUTA BIEŃKOWSKA, lekarka, prozaik, eseistka,
tłumaczka, autorka przeznaczonych dla młodzieży powieści psychologicznych,
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m.in.: Wielka gra, Chłopiec z gitarą, Chwila prawdy.
20. rocznica śmierci

(ur. 31 I 1920)

26 sierpnia

1967 roku zmarł MARIAN WALENTYNOWICZ, artysta grafik, architekt,
autor ilustracji do książek dla dzieci m.in.: cyklu Przygód Koziołka Matołka
oraz historyjki obrazkowej Awantury i wybryki małej małpki Fiki-Miki.
45. rocznica śmierci
(ur. 20 VIII 1896)

28 sierpnia

ŚWIĘTO LOTNICTWA POLSKIEGO, ustanowione na pamiątkę
zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury
w międzynarodowych zawodach lotniczych w Berlinie w 1932 roku.

31 sierpnia

1952 roku zmarł WALDEMAR BONSELS, prozaik i dramaturg niemiecki,
największą sławę przyniosła mu baśniowa opowieść dla dzieci o tematyce
przyrodniczej Pszczółka Maja i jej przygody.
(ur. 21 II 1881)
60. rocznica śmierci

1 września

73. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września

1912 roku urodziła się KORNELIA DOBKIEWICZOWA, prozaik, autorka
baśni, legend, podań i powieści historycznych dla dzieci i młodzieży, m.in.:
Haftowane trzewiczki, Ofka z Kamiennej Góry, Zuzanka.
(zm. 5 VII 1990)
100. rocznica urodzin

11 września

1932 roku urodziła się IRENA LANDAU, autorka słuchowisk radiowych oraz
pełnych humoru i dowcipu książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Ania i mama,
Basia, Rodzinny pstryk, Obrót o 370 stopni, Kapuściaki to my!, Z miłością na
bakier, Gdyby nie Jula…
80. rocznica urodzin

11 września

1932 roku urodził się JERZY AFANASJEW, poeta, satyryk, reżyser
filmowy, teatralny i telewizyjny, autor m.in.: książek dla dzieci Baśnie, Babcia
i słoń, Czarodziejski młyn, Zegarowy król.
(zm. 26 IX 1991)
80. rocznica urodzin

21 września

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POKOJU, obchodzony od 2002 roku.

21 września

1832 roku zmarł WALTER SCOTT, powieściopisarz i poeta szkocki,
twórca nowożytnej powieści historycznej tzw. walterskotowskiej, która stała
się lekturą młodzieży Rob Roy, Ivanhoe.
(ur. 15 VIII 1771)
180. rocznica śmierci

26 września

1947 roku zmarł się HUGH JONES LOFTING, pisarz i ilustrator
amerykański, autor znanego dzieciom na całym świecie cyklu powieści
o Doktorze Dolittle, pogodnym i sympatycznym lekarzu, przyjacielu ludzi
i zwierząt.
(ur. 14 I 1886)
65. rocznica śmierci

29 września

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA, ogłoszony przez Polską Izbę Książki
po raz pierwszy w 2001 roku.
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30 września

DZIEŃ CHŁOPAKA, popularne święto obchodzone w Polsce przez
nastolatków.

1 października

1962 roku urodził się ARKADIUSZ NIEMIRSKI, powieściopisarz, satyryk
i dziennikarz, autor kontynuacji przygód Pana Samochodzika oraz książek
detektywistycznych i sensacyjnych dla młodych czytelników, m.in.: Pojedynek
detektywów, Testament bibliofila, Tajemnica Fabritiusa.
50. rocznica urodzin

1 października

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI, obchodzony na całym świecie
od 1975 roku.

1 października

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH, ogłoszony przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1990 roku.

4 października

ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT, obchodzony w rocznicę śmierci św.
Franciszka, uważanego za patrona zwierząt.

5 października

1917 roku urodziła się MAGDA SZABÓ, pisarka węgierska, autorka m.in.:
powieści adresowanych do dorastających dziewcząt Bal maskowy, Tajemnica
Abigel.
(zm. 19 XI 2007)
95. rocznica urodzin
5. rocznica śmierci

14 paździer- DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, obchodzony od 1982 roku.
nika
14 paździer- URODZINY KUBUSIA PUCHATKA, obchodzone w rocznicę pierwszego
nika wydania książki Alana Alexandra Milne’a (1926).
17 paździer- 1847 roku urodził się WŁADYSŁAW BEŁZA, pseud. W. Ostrowski i in.,
nika poeta, prozaik, publicysta, animator życia kulturalnego, autor utworów dla
dzieci, w tym zbiorku wierszy o tematyce patriotycznej Katechizm polskiego
dziecka.
(zm. 29 I 1913)
165. rocznica urodzin
23 paździer- 1927 roku urodził się LESZEK KOŁAKOWSKI, filozof, eseista i publicysta,
nika prozaik, autor setek tekstów, kilkudziesięciu książek, także literackich, a wśród
nich 2 dla dzieci i młodzieży13 bajek z królestwa Lailonii i Kto z was chciałby
rozweselić pechowego nosorożca.
(zm. 17 VII 2009)
85. rocznica urodzin
29 paździer- 1912 roku urodziła się KRYSTYNA KULICZKOWSKA, historyk i krytyk
nika literacki, autorka rozpraw, studiów krytycznych z zakresu literatury dla dzieci
i młodzieży, m.in.: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1914,
W szklanej kuli. Szkice o literaturze dla dzieci i młodzieży, W świecie prozy
dla dzieci.
(zm. 24 VI 1986)
100. rocznica urodzin
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5 listopada

ŚWIATOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK, obchodzony przede wszystkim
w przedszkolach i niższych klasach szkoły podstawowej.

5 listopada

1937 roku zmarł BOLESŁAW LEŚMIAN, poeta, prozaik, eseista, tłumacz,
autor 3 zbiorów opowieści baśniowych, które ze względu na swoje związki
z folklorem, mogą stanowić lekturę młodego czytelnika Klechdy sezamowe,
Przygody Sindbada Żeglarza, Klechdy polskie.
(ur. 12 I 1877 lub 1878)
75. rocznica śmierci

5 listopada

1977 roku zmarł RENÉ GOSCINNY, prozaik i humorysta francuski, autor
serii historyjek obrazkowych o przygodach Gala Asteriksa oraz pełnych
delikatnego humoru opowiadań o Mikołajku i jego szkolno-środowiskowych
przygodach, m.in.: Wakacje Mikołajka, Rekreacje Mikołajka, Nowe przygody
Mikołajka.
(ur. 14 VIII 1926)
35. rocznica śmierci

11 listopada

NARODOWE
ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI,
obchodzone
dla
upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski w 1918 roku
niepodległości.

12 listopada

1902 roku urodził się JAN MARCIN SZANCER, grafik, scenograf, malarz,
autor wielu ilustracji w książkach dla dzieci. Zilustrował m.in.: Pinokia
C. Collodiego, Pana Kleksa J. Brzechwy, O flisaku i Przydróżce, Pierścionek
pani Izabeli H. Januszewskiej, Bajki I. Krasickiego, Lokomotywę J. Tuwima.
110. rocznica urodzin
(zm. 21 III 1973)

13 listopada

1947 roku urodziła się EWA BARAŃSKA, właśc. Stanisława Barańska,
pisarka, scenarzystka, autorka książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: Kosmiczna
heca, czyli wakacje z Zielonym, Kamila, Karla M., Nie odchodź, Julio, Żegnaj
Jaśmino.
65. rocznica urodzin

12 listopada

1987 roku zmarła ANNA MILSKA, prozaik, publicystka, tłumaczka, autorka
licznych adaptacji baśni H. Ch. Andersena oraz baśni i legend różnych
narodów świata (wspólnie z W. Markowską).
(ur. 14 II 1909)
25. rocznica śmierci

13 listopada

1982 roku zmarł BOLESŁAW MRÓWCZYŃSKI, prozaik, publicysta, autor
m.in. cyklu powieści o Polakach, którzy zasłużyli się swoją działalnością poza
krajem, umiejętnie łączący treści poznawcze i patriotyczne z sensacyjną fabułą:
Człowiek bez nazwiska, Błękitny trop, Cień Montezumy, Droga wśród skał.
30. rocznica śmierci
(ur. 22 VII 1910)

17 listopada

1927 roku urodził się WITOLD GAWDZIK, autor książek popularyzujących
znajomość prawideł gramatyki języka polskiego, m.in.: Gramatyka na wesoło,
Ortografia na wesoło, Ortografia na wesoło i na serio.
85. rocznica urodzin

18 listopada

1827 roku zmarł WILHELM HAUFF, prozaik i poeta niemiecki, autor m.in.
znanego na świecie zbioru dla dzieci Kalif bocian i inne opowiadania.
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185. rocznica śmierci
210. rocznica urodzin

(ur. 29 XI 1802)

20 listopada

ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY PRAW DZIECKA, obchodzony
w rocznicę uchwalenia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka w 1989
roku.

21 listopada

1957 roku urodził się WOJCIECH WIDŁAK, redaktor, pisarz, autor
opowiadań dla dzieci, m.in.: serii o Panu Kuleczce oraz książek Podręczny
NIEporadnik, Wesoły Ryjek, Sekretne życie Krasnali w Wielkich Kapeluszach.
55. rocznica urodzin

24 listopada

1987 roku zmarł KAROL BUNSCH, prozaik, tłumacz, autor powieści
historycznych także dla młodzieży, w tym wielotomowego cyklu powieści
piastowskich, m.in.: Dzikowy skarb, Ojciec i syn, Wawelskie wzgórze, Rok
tysięczny, Przekleństwo, Bezkrólewie.
(ur. 22 II 1898)
25. rocznica śmierci

25 listopada

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA, ustanowiony w 2002 r.,
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

1832 roku urodziła się LOUISA MAY ALCOTT, pisarka amerykańska,
autorka powieści dla dziewcząt Małe kobietki, która zapoczątkowała
realistyczną powieść dla młodzieży.
(zm. 6 III 1888)
180. rocznica urodzin

30 listopada

ANDRZEJKI, wieczór magicznych wróżb w dniu imienin świętego Andrzeja,
patrona Szkocji i Rosji.

30 listopada

1667 roku urodził się JONATHAN SWIFT, pisarz, satyryk i poeta angielski,
autor znanej powieści Podróże Guliwera, która dała mu trwałe miejsce
w literaturze światowej.
(zm. 19 X 1745)
345. rocznica urodzin

5 grudnia

1907 roku urodziła się 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.
(zm. 11 III 1993)
105. rocznica urodzin

6 grudnia

MIKOŁAJKI, zwyczaj obdarowywania się drobnymi
obchodzony na cześć świętego biskupa Mikołaja z Miry.

13 grudnia

1937 roku urodził się PAUL MAAR, pisarz niemiecki, scenarzysta, autor
sztuk teatralnych, tłumacz i ilustrator, jeden z najbardziej znaczących
współczesnych autorów książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: W głębokim,
ciemnym lesie, Pan Bello.
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prezentami,

75. rocznica urodzin
19 grudnia

1917 roku urodził się STANISŁAW BISKUPSKI, prozaik, dziennikarz,
autor m.in.: powieści dla młodzieży ORP „Orzeł” zaginął, Boso wśród gwiazd,
Sukienka w kolorze błękitu.
(zm. 16 IX 2007)
95. rocznica urodzin
5. rocznica śmierci

24 grudnia

1857 roku zmarł STANISŁAW JACHOWICZ, poeta, pedagog, wydawca,
działacz społeczny, autor wierszowanych bajek i powiastek dla dzieci, m.in.:
Chory kotek, Andzia, Tadeuszek.
(ur. 17 IV 1796)
155. rocznica śmierci

26 grudnia

1942 roku urodził się LECH BORSKI, prozaik, reportażysta, felietonista,
krytyk literacki, autor powieści psychologiczno-obyczajowych dla młodzieży
o trudnych problemach dojrzewania, m.in.: Michał, Już nie ma dawnej łąki,
Rozmowa w dyskotece, Sezon na dziewczęta
(zm. 25 X 2002)
70. rocznica urodzin
10. rocznica śmierci

27 grudnia

2007 roku zmarł JANUSZ DOMAGALIK, prozaik, dziennikarz, autor
słuchowisk radiowych i widowisk telewizyjnych oraz utworów dla dzieci
i młodzieży, m.in.: Jak mała Agata szła na koniec świata, Pięć przygód
detektywa Konopki, Koniec wakacji, Księżniczka i chłopcy, Zielone kasztany.
5. rocznica śmierci
(ur. 5 VII 1931)

30 grudnia

1967 roku urodził się ANDRZEJ PILICHOWSKI-RAGNO, fotografik,
ilustrator około 10 książek dla dzieci, m.in.: (wspólnie z Anitą Andrzejewską)
zilustrował Alfabet i Alfabet z obrazkami M. Strzałkowskiej.
45. rocznica urodzin

Wykaz źródeł, w oparciu o które opracowano materiały do kalendarium na 2012 rok:
Encyklopedia PWN w trzech tomach 2001-2002; Frycie S., Ziółkowska-Sobecka M.: Leksykon literatury 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 dziecięcej i młodzieżowej 2002; Twórcy dzieciom 1990 – 2005. Almanach PS IBBY 2006; Współcześni
polscy pisarze i badacze literatury – słownik biobibliograficzny 1994 – 2004 ; WWW.ibby.pl
WWW.instytutksiazki.pl ; WWW.wikipedia.pl .

Oprac. Małgorzata Sierżęga
Dział Instrukcyjno-Metodyczny
WiMBP w Rzeszowie
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