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Styczeń 
1 stycznia  1960 roku rozpoczął się Projekt Ozma - pionierski eksperyment SETI 

  62. rocznica       

  1932 roku zaczęto wydawać magazyn Młody Technik 

  90. rocznica       

2 stycznia  2020 roku zmarł Bogusław Polch - polski rysownik komiksów, twórca postaci Funky  

                       Kovala oraz serii Ekspedycja - wg Dänikena, klasyk polskiego komiksu 

  2. rocznica śmierci     (ur. 5.10.1941) 

3 stycznia  1993 roku odbyła się premiera serialu Star Trek: Deep Space Nine 

  29. rocznica 

4 stycznia 2015 roku zmarł Edmund Alojzy Wnuk-Lipiński - profesor, pisarz science fiction,  

reprezentant fantastyki socjologicznej 

  7. rocznica śmierci     (ur. 4.05.1944) 

  1956 roku urodził się Jacek Skrzydlewski - polski twórca komiksowy 

  66. rocznica urodzin 

6 stycznia 1945 roku urodził się Tadeusz Baranowski - polski twórca komiksowy, grafik, ilustrator, 

malarz, twórca m.in. postaci Kudłaczka i Bąbelka, Orient Mena, Entomologii   

Motylkowskiej, profesorka Nerwosolka, Praktycznego Pana, klasyk polskiego  

komiksu, 

  77. rocznica urodzin 

7 stycznia 2021 roku zmarł Wawrzyniec Podrzucki - biolog, polski pisarz science fiction 

  60. rocznica urodzin     (ur. 27.03.1962) 

  1. rocznica śmierci      

  2004 roku zmarł Jerzy Skarżyński - malarz, scenograf, pedagog, polski rysownik  

komiksowy 

  18. rocznica śmierci     (ur. 16.12.1924) 
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1982 roku w Las Vegas odbył się Consumer Electronics Show, na którym po raz  

pierwszy zademonstrowano mikrokomputer Commodore 64 

40. rocznica   

1943 roku zmarł Nikola Tesla - serbski wynalazca, konstruktor wielu urządzeń m.in.  

radia, jeden z pionierów robotyki 

79. rocznica śmierci     (ur. 10.07.1856) 

8 stycznia  1975 roku zmarł Bohdan Korewicki - polski artysta malarz, pisarz, autor klasycznej,                 

                            dwutomowej powieści Przez ocean czasu 

  120. rocznica urodzin     (ur. 03.01.1902) 

  47. rocznica śmierci         

10 stycznia 1936 roku urodził się Lech Jęczmyk - redaktor, znawca literatury science fiction 

  86. rocznica urodzin 

  1976 roku urodził się Tomasz Bagiński - polski rysownik, animator, reżyser 

  46. rocznica urodzin     (ur. 10.01.1976) 

  1927 roku odbyła się premiera filmu Metropolis, reż. Fritz Lang 

  95. rocznica       

13 stycznia  1958 roku urodził się Tadeusz Oszubski - polski pisarz, publicysta i dziennikarz 

  64. rocznica urodzin 

15 stycznia 1935 roku urodził się Robert Silverberg - amerykański pisarz i redaktor, klasyk science  

fiction i fantasy 

 87. rocznica urodzin 

16 stycznia 2020 roku zmarł Christopher Tolkien - redaktor wydanych pośmiertnie dzieł swego  

                            ojca, Johna Ronalda Reuel Tolkiena 

 2. rocznica śmierci     (ur. 21.11.1924) 

2001 roku odbyła się premiera serialu Star Trek Voyager 

  27. rocznica 

17 stycznia 1964 roku zmarł Terence Hanbury White - brytyjski pisarz 

 58. rocznica śmierci     (ur. 29.05.1906) 
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21 stycznia 2021 roku zmarł Jean Graton - francuski rysownik oraz scenarzysta komiksowy 

 1. rocznica śmierci     (ur. 10.08.1923) 

 1967 roku zmarł Mieczysław Smolarski - polski pisarz i poeta 

 55. rocznica śmierci     (ur. 6.04.1888) 

22 stycznia 2021 roku zmarł Henryk Jerzy Chmielewski (Papcio Chmiel) - polski grafik, rysownik i  

                            publicysta, autor serii komiksowej Tytus, Romek i A’Tomek, klasyk polskiego komiksu 

 1. rocznica śmierci     (ur. 7.06.1923)  

2018 roku zmarła Ursula Kroeber Le Guin - amerykańska pisarka, autorka książek  

science fiction i fantasy 

  4. rocznica śmierci     (ur. 21.10.1929) 

24 stycznia 1969 roku urodził się Wojciech Orliński - polski dziennikarz, publicysta i pisarz 

  53. rocznica urodzin 

 1984 roku Apple wprowadza na rynek komputery z serii Macintosh (Mac) 

  38. rocznica 

25 stycznia 1881 roku zmarł Teodor Tripplin - doktor medycyny, podróżnik, polski pisarz 

  210. rocznica urodzin     (ur. 13.01.1812) 

 141. rocznica śmierci      

26 stycznia 2000 roku zmarł Alfred Elton van Vogt - kanadyjski pisarz science fiction 

 110. rocznica urodzin     (ur. 26.04.1912) 

22. rocznica śmierci      

 1952 roku urodził się Eugeniusz Dębski - polski pisarz science fiction i fantasy oraz  

                            tłumacz fantastyki rosyjskiej 

 70. rocznica urodzin 

27 stycznia 1957 roku urodził się Frank Miller - amerykański twórca komiksowy 

 65. rocznica urodzin 

28 stycznia 1985 roku odbyła się premiera filmu O-bi, O-ba: Koniec Cywilizacji, reż. Piotr Szulkin 

 37. rocznica 
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29 stycznia  1963 roku zmarł Andrzej Ziemięcki - polski dyplomata, pisarz science fiction,  

dziennikarz 

 59. rocznica śmierci     (ur. 25.08.1881) 

  1964 roku odbyła się premiera filmu Dr. Strangelove, reż. Stanley Kubrick 

  58. rocznica 

30 stycznia 1984 roku odbyła się premiera filmu Akademia pana Kleksa, reż. Krzysztof Gradowski 

 38. rocznica      

 1948 roku urodził się Stanisław Remuszko - polski dziennikarz, publicysta 

 74. rocznica urodzin 

31 stycznia  2001 roku zmarł Gordon R. Dickson - amerykański pisarz science fiction i fantasy 

 21. rocznica śmierci     (ur. 01.11.1923) 

 

Luty 
 

1 lutego  1851 roku zmarła Mary Shelley - angielska poetka i pisarka okresu romantyzmu,  

                            uznawana za prekursorkę science fiction 

  171. rocznica śmierci     (ur. 30.08.1797) 

2 lutego  1925 roku odbyła się premiera filmu Zaginiony świat, reż. Harry O. Hoyt 

 97. rocznica  

3 lutego 1986 roku powstaje studio filmowe Pixar 

 36. rocznica 

 2006  roku robak komputerowy Nyxem.E, zwany również Kamasutra, uaktywnił swoją  

procedurę destrukcyjną. Infekował komputery działąjące na systemie operacyjnym  

Windows. Atakował pliki o rozszerzeniu .doc, .xls, .pdf, .zip oraz .ppt. Likwidował całe  

treści plików zostawiając w to miejsce komunikat "DATA ERROR [47 0F 94 93 F4 K5]" 

 16. rocznica 
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1985 roku odbyła się premiera filmu Podróże Pana Kleksa, reż. Krzysztof Gradowski 

36. rocznica 

4 lutego  1970  roku założono osiedle Prypeć przeznaczone dla pracowników elektrowni  

jądrowej w Czarnobylu. 

 52. rocznica 

 2004 roku uruchomiono serwis społecznościowy Facebook 

 18. rocznica 

5 lutego 1952 roku urodził się Edward Guziakiewicz - dziennikarz kulturalny i pisarz science 

fiction 

 70. rocznica urodzin 

 2021 roku zmarł Christopher Plummer - kanadyjski aktor teatralny, filmowy i głosowy,  

                            którego kariera trwała sześć dekad 

 1. rocznica śmierci     (ur. 13.12.1929) 

6 lutego  2003 roku odbyła się premiera serialu Wolf’s Rain 

  19. rocznica 

1946 roku węgierski fizyk Zoltán Bay po raz pierwszy odebrał echo radarowe Księżyca,  

dając tym początek astronomii radarowej 

76. rocznica 

1990 roku we Wrocławiu została uruchomiona pierwsza w Polsce i w całym byłym  

bloku komunistycznym prywatna stacja telewizyjna PTV Echo. 

32. rocznica 

7 lutego 1951 roku urodził się Marek Szyszko, polski rysownik, klasyk polskiego komiksu 

  71. rocznica urodzin 

  1984 roku astronauta Bruce McCandless, członek załogi wahadłowca Challenger,  

odbył pierwszy spacer kosmiczny bez stałego połączenia ze statkiem kosmicznym. 

 38. rocznica 

9 lutego 1965 roku odbyła się premiera filmu Rękopis znaleziony w Saragossie, reż. Wojciech  

Jerzy Has 
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  57. rocznica 

10 lutego  1987 roku w katowickiej hali Spodek odbył się pierwszy polski koncert zespołu  

Metallica. 

  35. rocznica 

  2009 roku pierwsze w historii zderzenie bezpośrednie dwóch sztucznych satelitów  

Ziemi - amerykańskiego Iridium 33 i rosyjskiego wojskowego Kosmos 2251. 

 13. rocznica 

11 lutego 1986 roku zmarł Frank Herbert - amerykański pisarz science fiction 

 36. rocznica śmierci     (08.10.1920) 

12 lutego 1982 roku zmarł Czesław Chruszczewski - polski pisarz science fiction 

 100. rocznica urodzin     (08.05.1922) 

 40. rocznica śmierci  

 1993 roku odbyła się premiera gry komputerowej Tajemnica statuetki 

 29. rocznica  

15 lutego 1970 roku urodził się Marek Turek - polski twórca komiksowy 

 52. rocznica urodzin   

16 lutego 1968 roku urodził się Warren Ellis - brytyjski autor, scenarzysta komiksowy i  

                            telewizyjny oraz pisarz 

54. rocznica urodzin 

17 lutego 1971 roku urodził się Artur Szrejter - polski autor książek popularnonaukowych, pisarz  

                            fantasy, publicysta, redaktor, tłumacz 

 51. rocznica urodzin 

 1960 roku urodził się Andrzej Ziemiański - polski pisarz science fiction i fantasy, z  

zawodu architekt 

 62. rocznica urodzin 

 1981 roku urodził się Michał Gołkowski - polski pisarz fantastyki, science fiction i  

                            powieści historycznych 

 41. rocznica urodzin 
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19 lutego  Dzień Nauki Polskiej 

20 lutego 1983 roku odbyła się premiera filmu Wojna Światów - Następne Stulecie, reż. Piotr  

Szulkin 

 39. rocznica 

21 lutego 1947 roku urodził się Andrzej Czechowski - polski pisarz, doktor habilitowany fizyki 

 75. rocznica urodzin 

24 lutego  2006 roku zmarła Octavia Butler - amerykańska pisarka science fiction 

 16. rocznica śmierci     (ur. 22.06.1947) 

25 lutego  1966 roku urodził się Piotr Witold Lech - pisarz fantasy i science fiction 

 56. rocznica urodzin 

 2009 roku zmarł Philip José Farmer - amerykański pisarz science fiction i fantasy 

 13. rocznica śmierci      (ur. 26.01.1918) 

 2019 roku zmarł Tadeusz Raczkiewicz - rysownik i scenarzysta, klasyk polskiego  

komiksu 

3. rocznica śmierci     (ur. 17.11.1949) 

  2006 roku odbyła się premiera serialu Ergo Proxy 

  16. rocznica 

  1942 roku miała miejsce tzw. Bitwa o Los Angeles (incydent z UFO) 

  80. rocznica 

26 lutego Dzień Dinozaura  

1994 roku odbyła się premiera gry Teenagent 

 28. rocznica 

 2021 roku odbyła się premiera gry Cyberpunk 2077 

1. rocznica  

1986 roku premiera serialu Dragon Ball 

36. rocznica 

27 lutego  1972 roku urodziła się Maja Lidia Kossakowska - polska pisarka fantastyki i  

                            dziennikarka 
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 50. rocznica urodzin 

 2015 roku zmarł Leonard Nimoy - amerykański aktor, reżyser, poeta i muzyk, znany z  

roli kapitana Spocka w serialu Star Trek 

 7. rocznica śmierci     (ur. 26.03.1931) 

  

Marzec 
1 marca 1946 roku w magazynie Astounding Science Fiction Will F. Jenkins opublikował  

opowiadanie A Logic Named Joe, w którym pojawia się po raz pierwszy protoplasta  

Internetu 

  76. rocznica 

2 marca 1982 roku zmarł Philip Kindred Dick - amerykański pisarz science fiction 

 40. rocznica śmierci     (ur. 16.12.1928) 

 1933 roku odbyła się premiera filmu King Kong, reż. Merian C. Cooper, Ernest  

Schoedsack 

  89. rocznica   

3 marca 1972 roku wystartowała sonda kosmiczna Pioneer 10 

 50. rocznica 

5 marca 2020 roku zmarł André Chéret - francuski artysta komiksowy 

 2. rocznica śmierci     (ur. 27.06.1937) 

 1943 roku odbyła się premiera filmu Frankenstein spotyka Człowieka Wilka 

 79. rocznica 

  1922 roku odbyła się premiera filmu Nosferatu, reż. F.W. Murnau 

  100. rocznica 

7 marca 2021 roku zmarł Frank Thorne - amerykański twórca komiksowy 

 1. rocznica śmierci     (ur. 16.06.1930) 

9 marca 1949 roku urodziła się Emma Popik - polska autorka science fiction oraz baśni dla dzieci 

 73. rocznica urodzin 
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11 marca 1994 roku odbyła się premiera gry Warcraft: Orcs & Humans 

 28. rocznica premiery 

12 marca 2015 roku zmarł Terry Pratchett - brytyjski pisarz fantasy i science fiction, twórca cyklu  

                            Świat Dysku 

 7. rocznica śmierci     (ur. 28.04.1948) 

 2015 roku rozpoczął swoją działalność Klub Miłośników Fantastyki „Sagitta”,  

działający przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu w ramach Dyskusyjnych  

Klubów Książki 

 7. rocznica  

 1989 roku Tim Berners-Lee opublikował projekt ENQUIRE, który stał się zalążkiem  

World Wide Web - narodziny WWW 

  33. rocznica 

14 marca  2018 roku zmarł Stephen Hawking - brytyjski fizyk teoretyczny i matematyczny 

 80. rocznica urodzin     (ur. 08.01.1942)  

  4. rocznica śmierci      

 1954 roku urodził się Tadeusz Markowski -  polski pisarz science fiction oraz tłumacz 

 68. rocznica urodzin 

 1795 roku zmarła Elżbieta Drużbacka - polska poetka epoki późnego baroku, zwana  

                            przez współczesnych "słowiańską Safoną" i "Muzą sarmacką” 

227.  rocznica śmierci     (ur. 1695)  

15 marca 1937 roku zmarł Howard Phillips Lovecraft - amerykański pisarz, autor opowieści grozy  

i fantasy, twórca mitologii Cthulhu, prekursor science fiction 

 85. rocznica śmierci     (ur. 20.08.1890) 

16 marca  1961 urodził się Todd McFarlane - kanadyjski rysownik i scenarzysta komiksowy 

 61. rocznica urodzin 

 1993 roku odbyła się premiera magazynu komputerowego Secret Service 

 29. rocznica 

17 marca  1948 urodził się William Gibson - amerykański pisarz science fiction, twórca  
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cyberpunku  

74. rocznica urodzin 

2005 roku zmarła Andre Norton - amerykańska pisarka fantasy i science fiction,  

autorka serii Świat Czarownic 

 110. rocznica urodzin     (ur. 17.02.1912) 

 17. rocznica śmierci      

 1929 zmarł Antoni Lange - polski poeta, tłumacz, filozof-mistyk, poliglota, krytyk  

                            literacki, dramatopisarz, powieściopisarz, prekursor science fiction 

 160. rocznica urodzin     (ur. 28.04.1862) 

 93. rocznica śmierci      

18 marca 1910 roku odbyła się premiera filmu Frankenstein, reż. James Searle Dawley 

 112. rocznica premiery 

 1980 roku odbyła się premiera filmu Golem, reż. Piotr Szulkin 

 42. rocznica premiery 

19 marca 2008 roku zmarł Arthur Charles Clarke - brytyjski prozaik, pisarz science fiction,  

                            propagator kosmonautyki 

 14. rocznica śmierci     (ur. 16.12.1917) 

 1950 roku zmarł Edgar Rice Burroughs - amerykański pisarz, twórca serii Pellucidar i  

                            postaci Tarzana 

 72. rocznica śmierci     (ur. 1.09.1875) 

 1940 roku urodziła się Margaret Todd - polska pisarka science fiction 

 82. rocznica urodzin 

20 marca  1974 roku urodził się Andrzej Pilipiuk - polski pisarz fantastyczny i publicysta, piewca  

wsi polskiej i niestrudzony poszukiwacz historycznych ciekawostek 

 48. rocznica urodzin 

21 marca 1996 roku odbyła się premiera gry Polanie 

 26. rocznica premiery 

22 marca  1993 roku odbyła się premiera gry The Settlers 
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 29. rocznica premiery 

 1990 roku Microsoft wydaje system operacyjny Windows 3.0  

 32. rocznica 

1931 roku urodził się William Shatner - kanadyjski aktor, odtwórca roli kapitana Kirka  

                            w serialu Star Trek, najstarszy uczestnik lotów kosmicznych 

  91. rocznica 

23 marca  2018 roku zmarł Philip Kerr - brytyjski pisarz 

 4. rocznica śmierci     (ur. 22.02.1956) 

 1952 roku urodził się Marek Oramus - polski pisarz fantastyki i publicysta 

 70. rocznica urodzin      

24 marca 2020 roku zmarł Albert Uderzo - francuski rysownik i scenarzysta komiksowy,  

                            współtwórca serii Asterix 

 95. rocznica urodzin     (ur. 25.04.1927)  

 2. rocznica śmierci      

1905 roku zmarł Jules Verne - francuski pisarz, dramaturg i działacz społeczny,  

prekursor science fiction 

 117. rocznica śmierci     (ur. 8.02.1828) 

 1999 roku odbyła się premiera filmu Matrix, reż. rodzeństwo Wachowskich 

 23. rocznica premiery 

2002 roku odbyła się premiera animacji Katedra w reż. Tomasza Bagińskiego 

  20. rocznica  

25 marca Światowy Dzień Czytania Tolkiena 

2009 roku zmarł Andrzej Trepka - polski pisarz science fiction 

 13. rocznica śmierci     (ur. 16.03.1923) 

 1977 roku odbyła się premiera filmu Gwiezdne wojny, część IV: Nowa nadzieja, reż.  

George Lucas 

 45. rocznica premiery 

1994 roku odbyła się premiera gry The Elder Scrolls: Arena 
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 28. rocznica  

27 marca  2006 roku zmarł Stanisław Lem - polski pisarz gatunku hard science fiction, futurolog,  

                            filozof 

 16. rocznica śmierci     (ur. 12.09.1921) 

 1963 roku urodził się Quentin Tarantino - amerykański reżyser, ikona popkultury 

 59. rocznica urodzin 

28 marca 1941 roku odbyła się premiera serialu Przygody Kapitana Marvela 

 81. rocznica 

 1977 roku urodził się Rafał Skarżycki - polski pisarz i scenarzysta komiksowy, stworzył  

m.in. cykl Jeż Jerzy 

 45. rocznica urodzin 

1956 roku odbyła się premiera filmu Zakazana planeta, reż. Fred M. Wilcox 

 66. rocznica premiery 

29 marca 1936 roku urodził się Zygmunt Similak - nestor polskiego komiksu  

 86. rocznica urodzin 

1943 roku urodził się Ewangelos Odiseas Papatanasiu znany jako Vangelis - grecki  

kompozytor, twórca muzyki elektronicznej i filmowej 

30 marca 1912 roku zmarł Karol May - niemiecki pisarz, twórca postaci Winnetou 

 180. rocznica urodzin     (ur. 25.02.1842) 

110. rocznica śmierci 

1974 roku odbyła się premiera filmu Ciemna gwiazda, reż. John Carpenter 

 48. rocznica premiery 

31 marca 1955 roku urodził się Zbigniew Kasprzak - polski rysownik, współtworzył  

serie komiksowe Yans i Halloween Blues, klasyk polskiego komiksu 

  67. rocznica urodzin 
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Kwiecień 
1 kwietnia 1966 roku urodził się Konrad T. Lewandowski - polski pisarz fantasy, science fiction                   

i powieści kryminalnych, filozof, rodzimowierca 

 56. rocznica urodzin 

 1942 roku urodził się Samuel Ray Delany Jr. - amerykański pisarz, krytyk literacki,  

klasyk science fiction 

 80. rocznica urodzin 

2 kwietnia 1969 roku odbyła się premiera filmu 2001: Odyseja kosmiczna, reż. Stanley Kubrick 

 53. rocznica 

4 kwietnia 1948 roku urodził się Dan Simmons - amerykański pisarz science fiction i fantasy 

 74. rocznica urodzin 

5 kwietnia Dzień Pierwszego Kontaktu - Star Trek 

1976 roku urodził się Marcin Mortka - polski pisarz literatury fantasy 

 46. rocznica urodzin 

6 kwietnia 1992 roku zmarł Isaac Asimov - amerykański pisarz, klasyk science fiction 

 30. rocznica śmierci     (ur. 02.01.1920) 

 1936 roku odbyła się premiera serialu Flash Gordon, reż. Frederick Stephani, Ray  

Taylor 

 86. rocznica 

 2009 roku odbyła się premiera filmu Star Trek 

 13. rocznica 

7 kwietnia 1928 roku zmarł Aleksandr Bogdanow - rosyjski lekarz, filozof, ekonomista, pisarz  

                            science fiction 

 94. rocznica śmierci     (ur. 22.08.1873) 

8 kwietnia 1972 roku zmarł Marian Leon Bielicki - polski pisarz, eseista, dziennikarz 

 50. rocznica śmierci     (ur. 05.06.1920) 

9 kwietnia  1968 roku zmarła Zofia Kossak - polska pisarka 

 54. rocznica śmierci     (ur. 10.08.1889) 
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 1992 roku zmarł Alfred Szklarski - polski pisarz, autor cyklu powieści o Tomku  

Wilmowskim 

 110. rocznica urodzin     (ur. 21.01.1912) 

  30. rocznica śmierci  

10 kwietnia 1998 roku odbyła się premiera gry Książe i Tchórz 

 24. rocznica premiery 

11 kwietnia 1948 roku urodził się Bernard Dumont - belgijski rysownik i scenarzysta, twórca serii  

                            komiksowej Hugo 

 74. rocznica urodzin 

 2012 roku odbyła się premiera filmu Avengers, reż. Joss Whedon 

 10. rocznica 

 2005 roku odbyła się premiera gry komputerowej Kajko i Kokosz: Szkoła latania 

 17. rocznica 

2007 roku zmarł Kurt Vonnegut -  amerykański pisarz i publicysta 

 100. rocznica urodzin     (ur. 11.11.1922)  

 15. rocznica śmierci      

 1968 roku urodził się Siergiej Łukjanienko - rosyjskojęzyczny pisarz fantasy i science- 

fiction oraz krytyk fantastyki 

 54. rocznica urodzin 

 1944 roku zmarł Bruno Winawer - polski pisarz pochodzenia żydowskiego,  

                            komediopisarz, prozaik, poeta, felietonista 

 78. rocznica śmierci     (ur. 17.03.1883) 

 2012 roku odbyła się premiera filmu Prometeusz, reż. Ridley Scott 

 10. rocznica 

14 kwietnia 1954 roku urodził się Bruce Sterling - amerykański pisarz science fiction 

 68. rocznica urodzin 

 2019 roku zmarł Gene Rodman Wolfe - amerykański pisarz science fiction i fantasy 

2. rocznica śmierci     (ur. 07.05.1931)  
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1965 roku urodził się Adam Przechrzta - polski naukowiec oraz pisarz fantasy 

 57. rocznica urodzin 

1943 roku odbyła się prezentacja maszyny Colossus, jednego z pierwszych  

komputerów 

79. rocznica 

15 kwietnia 1993 roku zmarł Leslie Charteris - brytyjski pisarz, twórca postaci Świętego-Simona    

                            Templara 

  115. rocznica urodzin     (ur. 12.05.1907) 

  29. rocznica śmierci  

1929 roku urodził się Maciej Kuczyński - polski odkrywca, pisarz science ficton 

  93. rocznica urodzin 

17 kwietnia 2011 roku odbyła się premiera serialu Gra o Tron 

20 kwietnia 1937 roku urodził się George Takei - amerykański aktor, znany z roli kapitana Sulu w   

                            serialu Star Trek 

  85. rocznica urodzin 

1931 roku urodził się Louis Pouzin, twórca sieci komputerowej CYCLADES,  pierwszego  

Internetu  

91. rocznica  

21 kwietnia 1989 roku premiera konsoli do gier Game Boy  

  33. rocznica    

24 kwietnia 1954 roku urodził się Marek S. Huberath - polski fizyk oraz pisarz science fiction 

68. rocznica urodzin 

25 kwietnia 1988 roku zmarł Clifford Donald Simak  - amerykański klasyk science fiction,  

wielokrotny laureat nagród Hugo i Nebula,  

 34. rocznica śmierci     (ur. 03.08.1904) 

26 kwietnia 1995 roku zmarła Hanna Ożogowska - polska pisarka literatury dla młodzieży 

  27. rocznica śmierci     (ur. 20.07.1904) 

27 kwietnia 1951 roku odbyła się premiera filmu Istota z innego świata, reż. Christian Niby 
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 71. rocznica 

29 kwietnia 1946 roku urodził się Aleksander Wolszczan - polski radioastronom, profesor nauk  

                            fizycznych, nauczyciel akademicki, współodkrywca pierwszych planet pozasłonecznych 

 76. rocznica urodzin 

30 kwietnia 1938 roku urodził się Larry Niven - amerykański pisarz science fiction 

 84. rocznica urodzin 

 

Maj 
1 maja  1997 roku odbyła się premiera magazynu komputerowego Reset 

  25. rocznica 

3 maja 1965 roku urodził się Jarosław Grzędowicz - polski pisarz fantastyki, redaktor  

                             i tłumacz komiksów 

 57. rocznica urodzin 

4 maja  Dzień Gwiezdnych Wojen (Star Wars) 

5 maja 1965 roku odbyła się premiera filmu Alphaville, reż. Jean-Luc Godard 

 57. rocznica 

7 maja 1997 roku odbyła się premiera filmu Piąty element, reż. Luc Besson 

 25. rocznica premiery 

 1975 roku urodził się Bartosz Minkiewicz - polski twórca komiksowy, stworzył postać  

Wilq Superbohater 

47. rocznica urodzin 

  1985 roku zmarł Adam Bahdaj - polski pisarz literatury dla młodzieży 

  37. rocznica śmierci     (ur. 2.01.1918) 

8 maja  1988 roku zmarł Robert Anson Heinlein - amerykański pisarz, klasyk science fiction 

 115. rocznica urodzin     (ur. 07.07.1907) 

 34. rocznica śmierci  

10 maja 1978 roku miało miejsce tzw. zdarzenie w Emilcinie (incydent z UFO) 
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  44. rocznica  

11 maja 2001 roku zmarł Douglas Adams - brytyjski pisarz science fiction, dziennikarz i  

scenarzysta 

 70. rocznica urodzin     (ur. 11.03.1952) 

21. rocznica śmierci      

 1997 roku Garri Kasparow przegrał mecz szachowy z komputerem Deep Blue 

 25. rocznica 

12 maja 1941 roku odbyła się prezentacja maszyny Z3, pierwszego na świecie komputera 

 81. rocznica 

14 maja  1944 roku urodził się George Lucas - amerykański reżyser, producent, scenarzysta, a  

                            także przedsiębiorca i filantrop 

 78. rocznica urodzin  

  1984 roku odbyła się premiera filmu Seksmisja, reż. Juliusz Machulski 

  38. rocznica    

19 maja  1965 roku urodził się Jacek Piekara - polski pisarz fantasy, dziennikarz i redaktor  

                            czasopism o grach komputerowych, a także redaktor naczelny czasopisma Fantasy 

 57. rocznica urodzin 

1912 roku zmarł Bolesław Prus - polski pisarz, prozaik, nowelista i publicysta okresu  

                            pozytywizmu, współtwórca polskiego realizmu, prekursor polskiego steampunku 

 175. rocznica urodzin     (ur. 20.08.1847) 

 110. rocznica śmierci      

 1999 roku odbyła się premiera filmu Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo, reż.  

George Lucas 

 23. rocznica premiery 

 2015 roku odbyła się premiera gry Wiedźmin 3: Dziki Gon 

 7. rocznica 

20 maja 1956 roku urodził się Boris Akunin - rosyjski pisarz pochodzenia gruzińskiego, eseista,  

                            tłumacz z języka japońskiego, autor kryminałów z detektywem Erastem Fandorinem 
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 66. rocznica urodzin 

 1988 roku odbyła się premiera filmu Willow, reż. Ron Howard 

 34. rocznica premiery 

21 maja  Dzień Kosmosu 

22 maja 2000 roku zmarł Krzysztof Boruń - polski pisarz science fiction, popularyzator nauki 

 22. rocznica śmierci     (ur. 29.11.1923) 

23 maja  1994 roku powstała firma CD Projekt 

 28. rocznica 

24 maja 1972 roku demonstracja pierwszej konsoli do gier - Magnavox Odyssey 

 50. rocznica 

25 maja  Dzień Ręcznika - fanowski hołd dla Douglasa Adamsa 

  1979  roku odbyła się premiera filmu Stalker, reż. Andriej Tarkowski 

  43. rocznica 

26 maja 2013 roku zmarł Jack Vance - amerykański pisarz, autor powieści fantasy i science  

fiction 

 9. rocznica śmierci     (ur. 28.08.1916) 

 1955 roku urodził się Mirosław P. Jabłoński - polski pisarz science fiction, tłumacz,  

                            scenarzysta filmowy, dziennikarz i podróżnik 

 67. rocznica urodzin 

1982 roku odbyła się premiera filmu E.T., reż. Steven Spielberg 

 40. rocznica  

 1975 roku powstaje Industrial Light & Magic - firma zajmująca się efektami  

specjalnymi 

 47. rocznica 

27 maja 2006 roku odbyła się premiera filmu Labirynt Fauna, reż. Guillermo del Toro 

  16. rocznica 

30 maja 2005 roku zmarł Tomasz Pacyński - polski pisarz fantastyczny 

 17. rocznica śmierci     (ur. 04.02.1958)  
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Czerwiec 
1 czerwca  1966 roku urodził się Feliks Wiktor Kres  - polski pisarz fantasy 

 56. rocznica urodzin 

  1998 roku odbyła się premiera filmu Truman Show, reż. Peter Weir 

  24. rocznica 

  1990 roku odbyła się premiera filmu Pamięć absolutna, reż. Len Wiseman 

  32. rocznica 

2 czerwca 2019 roku zmarł Maciej Parowski - polski redaktor, krytyk i pisarz science fiction,  

                            zasłużona postać polskiego fandomu 

 3. rocznica śmierci     (ur. 27.12.1946)  

5 czerwca 2012 roku zmarł Ray Bradbury - amerykański pisarz, klasyk science fiction 

 10. rocznica śmierci     (ur. 22.08.1920) 

 1962 roku urodził się Jacek Inglot - polski pisarz, tworzący głównie w gatunku science  

fiction 

 60. rocznica urodzin 

7 czerwca 1949 roku urodził się Larry Hama - amerykański twórca komiksowy 

 73. rocznica urodzin 

1969 roku urodził się Rafał Dębski - polski pisarz fantasy, science fiction i powieści  

historycznych  

53. rocznica urodzin 

 1954 roku zmarł Alan Turing brytyjski uczony, jeden z twórców informatyki 

 110. rocznica urodzin     (ur. 23.06.1912) 

68. rocznica śmierci  

2015 roku zmarł Christopher Lee - brytyjski aktor 

100. rocznica urodzin     (ur. 27.05.1922) 

7. rocznica śmierci 

8 czerwca 1971 roku urodziła się Anna Dorota Brzezińska - polska pisarka fantasy 

 51. rocznica urodzin 
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 1902 roku zmarł Eugène Mouton - francuski twórca komiksowy 

 120. rocznica śmierci     (ur. 12.04.1823) 

 1955 roku urodził się Tim Berners-Lee - brytyjski programista, pionier usługi WWW 

 67. rocznica 

  1984 roku odbyła się premiera filmu Pogromcy Duchów, reż. Ivan Reitman 

  38. rocznica 

9 czerwca 2013 roku zmarł Ian Banks - szkocki pisarz 

 9. rocznica śmierci     (ur. 16.02.1954) 

 1993 roku odbyła się premiera filmu Park Jurajski, reż. Steven Spielberg 

 29. rocznica 

10 czerwca 1997 roku odbyła się premiera gry Jack Orlando 

 25. rocznica 

11 czerwca 2020 roku zmarł Dennis O’Neil - amerykański autor bestsellerowych komiksów 

 2. rocznica śmierci     (ur. 03.05.1939) 

 1999 roku zmarł DeForest Kelley - amerykański aktor 

 23. rocznica śmierci     (ur. 20.01.1920) 

 1999 roku zmarł Jacek Sawaszkiewicz - polski pisarz science fiction, satyryk 

 75. rocznica urodzin     (ur. 10.09.1947) 

23. rocznica śmierci  

1936 roku zmarł Robert Ervin Howard - amerykański klasyk fantasy, twórca postaci  

Conana i uniwersum Ery Hyboryjskiej 

86. rocznica śmierci     (ur. 22.01.1906) 

12 czerwca 1979 roku urodził się Dmitrij Głuchowski - rosyjski pisarz, twórca uniwersum Metro 

  43. rocznica urodzin 

  1987 roku odbyła się premiera filmu Predator reż. John McTiernan 

  35. rocznica 
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13 czerwca  2013 roku zmarł Tadeusz Zbigniew Dworak - pisarz, autor opowiadań science fiction 

 80. rocznica urodzin     (ur. 14.10.1942) 

9. rocznica śmierci 

14 czerwca 1995 roku zmarł Roger Zelazny - amerykański klasyk science fiction i fantasy 

  85. rocznica urodzin     (ur. 13.05.1937) 

27. rocznica śmierci 

  1959 roku urodził się Władysław Pasikowski  - polski reżyser i scenarzysta filmowy,   

                            twórca kultowych Psów 

  63. rocznica urodzin 

  1987 roku zmarł Stanisław Bareja - polski reżyser, scenarzysta filmowy i aktor, twórca  

                            kultowych filmów wyśmiewających absurdy systemu nakazowo-rozdzielczego 

  35. rocznica śmierci     (ur. 05.12.1929) 

15 czerwca 1997 roku odbyła się premiera gry Earth 2140 

  25. rocznica  

  2005 roku odbyła się premiera filmu Batman - Początek, reż. Christopher Nolan 

 17. rocznica premiery 

16 czerwca 1972 roku urodził się Andy Weir - amerykański informatyk i pisarz 

  50. rocznica urodzin 

1954 roku urodził się Marek Baraniecki - polski pisarz science fiction,  

  68. rocznica urodzin 

17 czerwca 1954 roku urodził się Joseph Michael Straczynski - amerykański scenarzysta,  

producent telewizyjny i pisarz 

  68. rocznica urodzin 

  1937 roku urodził się Ted Nelson, pionier informatyki 

  85. rocznica urodzin 

2002 roku odbyła się premiera filmu Raport Mniejszości, reż. Steven Spielberg 

  20. rocznica 

19 czerwca 1993 roku zmarł William Golding - brytyjski pisarz 
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  29. rocznica śmierci     (ur. 19.09.1911) 

  1954 roku odbyła się premiera filmu One!, reż. Gordon Douglas 

  68. rocznica 

20 czerwca 1975 roku odbyła się premiera filmu Szczęki, reż. Steven Spielberg, prekursora nurtu  

sharkosfery w kinie 

  47. rocznica 

21 czerwca 1948 roku urodził się Andrzej Sapkowski - polski pisarz fantasy, twórca postaci  

                            Wiedźmina 

  74. rocznica urodzin 

  1950 roku zmarł George Orwell - brytyjski pisarz, krytyk systemów totalitarnych 

  72. rocznica urodzin     (ur. 25.06.1903)  

23 czerwca 1963 roku urodził się Liu Cixin - chiński pisarz science fiction 

  59. rocznica urodzin 

  1972 roku urodził się Jacek Komuda - polski pisarz fantasy i sarmackich powieści  

                            historycznych 

  50. rocznica urodzin 

  1976 roku odbyła się premiera filmu Ucieczka Logana, reż. Michael Anderson 

  46. rocznica 

  1985 roku odbyła się premiera komputera Amiga 1000 

  37. rocznica 

24 czerwca 1982 roku urodził się Jakub Ćwiek - polski pisarz fantasy, znany z zamieszczania w  

                            swoich utworach licznych easter eggów 

  40. rocznica urodzin 

2013 roku zmarła Gabriela Górska - polska pisarka 

  9. rocznica śmierci     (ur. 02.07.1939) 

25 czerwca 1982 roku odbyła się premiera filmu Łowcy Androidów, reż. Ridley Scott 

  40. rocznica 

  1991 roku urodził się Marcin Podolec - polski rysownik komiksowy 
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  31. rocznica urodzin 

27 czerwca  1959 roku urodził się Dan Jurgens - amerykański pisarz i artysta komiksowy 

  63. rocznica urodzin 

  1988 roku zmarła Julitta Mikulska-Bernaś - polska pisarka 

  34. rocznica śmierci     (ur. 30.07.1928) 

2016 roku zmarł Alvin Toffler - amerykański pisarz, futurolog, socjolog, autor  

                            określenia trzecia fala 

  6. rocznica śmierci     (ur. 04.10.1928) 

  1950 roku odbyła się premiera filmu Kierunek Księżyc, reż. Irving Pichel 

  72 rocznica 

28 czerwca 1971 roku urodził się Elon Musk - amerykański przedsiębiorca i filantrop, futurolog,  

                            socjolog, reanimował ideę podboju kosmosu 

  51. rocznica urodzin 

2003 roku odbyła się premiera filmu Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły, reż.  

Gore Verbinski 

  19. rocznica 

29 czerwca 2000 roku odbyła się premiera gry Icewind Dale 

  22. rocznica 

1951 roku urodził się Don Rosa - amerykański twórca komiksów, zasłużona postać  

dla fanów komiksów z kaczkami, rozwinął uniwersum Carla Barksa 

2001 roku odbyła się premiera filmu A.I. Sztuczna inteligencja, reż. Steven Spielberg 

  21. rocznica 

30 czerwca 1908 roku miała miejsce katastrofa tunguska - wg różnych teorii było to zderzenie  

Ziemi z meteorytem lub katastrofa pozaziemskiego statku albo próby nieznanej broni 

114. rocznica 
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Lipiec 
1 lipca  1991 roku odbyła się premiera filmu Terminator 2: Dzień sądu, reż. James Cameron 

  31. rocznica 

  1986 roku odbyła się premiera audycji Radiokomputer w programie IV Polskiego  

Radia 

  36. rocznica 

  1984 roku wydanie książki Neuromancer, powstanie cyberpunku, odmiany science  

fiction 

  38. rocznica 

2 lipca  2013 roku zmarł Douglas Engelbart - pionier i wynalazca technologii w okresie  

rozwoju komputerowego 

  9. rocznica     (ur. 30.01.1925)  

 1947 roku miała miejsce tzw. katastrofa w Roswell (incydent z UFO) 

 75. rocznica 

3 lipca  1985 roku odbyła się premiera filmu Powrót do przyszłości, reż. Robert Zemeckis 

  37. rocznica 

4 lipca  Światowy Dzień UFO 

5 lipca  1982 roku urodził się Krzysztof Piskorski - polski pisarz fantasy i steampunkowy,  

                            publicysta, twórca gier fabularnych 

  40. rocznica urodzin 

1817 roku zmarł Michał Dymitr Krajewski - polski pisarz, historyk i działacz oświatowy 

  205. rocznica śmierci     (ur. 8.09.1746)  

6 lipca  2020 roku zmarł Ennio Morricone - włoski kompozytor i dyrygent 

  2. rocznica śmierci     (ur. 10.11.1928) 

 1950 roku urodził się John Lindley Byrne - amerykański pisarz i twórca komiksowy o  

                            superbohaterach 

 72. rocznica urodzin 

7 lipca   2004 roku odbyła się premiera filmu Ja, Robot, reż. Alex Proyas 
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  18. rocznica 

8 lipca  2010 roku odbyła się premiera filmu Incepcja, reż. Christopher Nolan 

  12. rocznica 

9 lipca  1944 roku urodził się Glen Cook - amerykański pisarz fantasy i science fiction, twórca  

                            kultowego cyklu o Czarnej Kompanii 

  78. rocznica urodzin 

  1982 roku odbyła się premiera filmu TRON, reż. Steven Lisberger 

  40. rocznica 

12 lipca  1997 roku odbyła się premiera filmu Księżniczka Mononoke, reż. Hayao Miyazaki 

  25. rocznica 

15 lipca  1983 roku odbyła się premiera konsoli Nintendo Entertainment System (NES) w  

Japonii 

  39. rocznica 

16 lipca  1969 roku start misji Apollo 11 

  54. rocznica 

  1945 roku odbył się pierwszy test broni atomowej o kryptonimie Trinity w ramach  

Projektu Manhattan 

  77. rocznica 

1988 roku premiera fimu Akira, reż. Katsuhiro Otomo 

  34. rocznica 

17 lipca  1987 roku odbyła się premiera filmu RoboCop, reż. Paul Verhoeven 

  35. rocznica 

  1976 roku urodził się Brian K. Vaughan - amerykański twórca komiksowy  

  46. rocznica urodzin 

19 lipca  1985 roku zmarł Janusz Andrzej Zajdel - polski pisarz, autor science fiction,  

reprezentant fantastyki socjologicznej 

  37. rocznica śmierci     (ur. 15.08.1938) 

20 lipca  2005 roku zmarł James Doohan - kanadyjski aktor 
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  17. rocznica śmierci     (ur. 03.03.1920) 

  2002 roku odbyła się premiera filmu Spirited Away, reż. Hayao Miyzaki, Kirk Wise 

  20. rocznica 

22 lipca  1947 roku urodził się Marcin Wolski - polski pisarz, dziennikarz i satyryk, chętnie  

                             używa motywu historii alternatywnych w swojej twórczości 

  75. rocznica urodzin 

26 lipca  1962 roku urodził się Robert Jerzy Szmidt -  polski pisarz science fiction i fantasy,  

tłumacz, wydawca, zasłużona postać polskiego fandomu 

  60. rocznica urodzin 

  1934 roku zmarł Winsor McCay - amerykański twórca komiksowy, pionier animacji 

  88. rocznica śmierci     (ur. 26.09.1869) 

28 lipca  1965 roku zmarł Edogawa Ranpo - japoński pisarz i krytyk 

  57. rocznica śmierci     (ur. 21.10.1894) 

  1998 roku zmarł Adam Hollanek - polski pisarz i publicysta 

  100. rocznica urodzin     (ur. 04.10.1922) 

  24. rocznica śmierci 

30 lipca  1974 roku urodził się Jacek Dukaj - polski pisarz science fiction i fantasy, publicysta,  

                            futurolog i badacz 

  48. rocznica urodzin 

  1966 roku odbyła się premiera serialu Batman 

  56. rocznica 

31 lipca  2001 roku zmarł Poul Anderson - amerykański klasyk science fiction i fantasy 

  21. rocznica śmierci     (ur. 25.11.1926) 

  1981 roku urodził się Jakub Rebelka - polski twórca komiksowy 

  41. rocznica urodzin 

  1978 roku urodził się  Michał „Śledziu” Śledziński - polski twórca komiksowy 

  44. rocznica urodzin 

1953 roku zmarł Kornel Makuszyński - polski pisarz literatury dla młodzieży, poeta,  
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felietonista oraz twórca protokomiksów o Koziołku Matołku i małpce Fiki-Miki  

(razem z Marianem Walentynowiczem) 

 69. rocznica śmierci     (ur. 8.01.1884) 

 

Sierpień 
1 sierpnia 1975 roku urodził się Adam Skorupa - polski kompozytor 

  47. rocznica urodzin 

3 sierpnia  1941 roku urodził się Grzegorz Rosiński - polski rysownik komiksowy, grafik i malarz,  

                            współtwórca ikonicznej postaci światowego komiksu - Thorgala 

  81. rocznica urodzin 

  2018 roku zmarł Piotr Szulkin - polski reżyser, scenarzysta, plastyk 

  4. rocznica śmierci     (ur. 26.04.1950) 

4 sierpnia 1875 roku zmarł Hans Christian Andersen - duński pisarz i poeta 

  147. rocznica śmierci     (ur. 2.04.1805) 

6 sierpnia 1934 roku urodził się Piers Anthony - angielsko-amerykański pisarz science fiction i  

                            fantasy 

  88. rocznica urodzin 

8 sierpnia 1986 roku odbyła się premiera filmu The Transformers: the Movie, reż. Nelson Shin 

  36. rocznica 

9 sierpnia 1915 roku zmarł Jerzy Żuławski - polski filozof, pisarz, poeta i dramaturg okresu Młodej  

                            Polski, autor Trylogii księżycowej, prekursor science fiction 

  107. rocznica śmierci     (ur. 14.07.1874) 

10 sierpnia 1991 roku zmarł Jerzy Wróblewski - polski rysownik i autor komiksów, twórca postaci  

                            Binio Billa, klasyk polskiego komiksu 

  31. rocznica śmierci     (ur. 07.08.1941) 

11 sierpnia 1962 roku urodził się Brian Azzarello - amerykański scenarzysta komiksowy 



 
Tomasz Stępiński – Kalendarium popkulturowe 2022 
©Klub Miłośników Fantastyki „Sagitta” 2021 
 
 
 
 
  60. rocznica urodzin 

12 sierpnia  1964 roku zmarł Ian Fleming - brytyjski pisarz, twórca postaci Jamesa Bonda 

58. rocznica śmierci     (ur. 28.05.1908) 

1981 roku odbyła się premiera IBM Personal Computer - pierwszego komputera  

osobistego w znanej nam formie 

41. rocznica  

13 sierpnia 1946 roku zmarł Herbert George Wells - brytyjski pisarz i biolog, klasyk science fiction 

  76. rocznica śmierci     (ur. 21.09.1866) 

15 sierpnia 2012 roku zmarł Harry Harrison - amerykański pisarz science fiction 

  10. rocznica śmierci     (ur. 12.03.1925) 

16 sierpnia 1954 roku urodził się James Cameron - kanadyjski reżyser, scenarzysta, producent i  

                            montażysta filmowy 

  68. rocznica urodzin 

19 sierpnia 2021 roku zmarł Raoul Cauvin - belgijski autor komiksów 

  1. rocznica śmierci      (ur. 26.09.1938) 

1967 roku zmarł Hugo Gernsback - amerykański wydawca, pisarz science fiction oraz  

                            wynalazca 

 55. rocznica śmierci     (ur. 16.08.1884)  

 2017 roku zmarł Brian Wilson Aldiss - brytyjski pisarz science fiction, krytyk i  

                            wydawca fantastyki 

  5. rocznica śmierci     (ur. 18.08.1925) 

20 sierpnia 1961 roku urodził się Greg Egan - australijski programista i pisarz science fiction 

 61. rocznica urodzin 

 1977 roku wystartowała misja Voyager 2 

 45. rocznica  

24 sierpnia 1951 roku urodził się Orson Scott Card - amerykański pisarz science fiction i fantasy 

  71. rocznica urodzin 

  1995 roku odbyła się premiera systemu operacyjnego Windows 95 
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  27. rocznica 

1948 roku urodził się Jean-Michel Jarre - francuski kompozytor, twórca muzyki  

elektronicznej 

 74. rocznica urodzin 

25 sierpnia 2000 roku zmarł Carl Barks - amerykański scenarzysta, grafik i animator, zasłużona  

                            postać dla fanów komiksów z kaczkami, stworzył i rozbudował uniwersum  

                            kaczogrodzkie 

 22. rocznica śmierci     (ur. 27.03.1901) 

 1949 roku urodził się Martin Amis - angielski pisarz i nauczyciel akademicki 

 73. rocznica urodzin 

  1939 roku odbyła się premiera filmu Czarnoksiężnik z krainy Oz, reż. Victor Fleming 

  83. rocznica 

  1995 roku zmarł John Brunner - brytyjski pisarz science fiction 

 27. rocznica śmierci     (ur. 24.09.1934) 

26 sierpnia 2020 roku zmarł André-Paul Duchâteau - belgijski pisarz i dziennikarz 

  2. rocznica śmierci     (ur. 08.05.1925) 

 1967 roku zmarł Marian Walentynowicz - polski rysownik, architekt, twórca  

protokomiksów o Koziołku Matołku i małpce Fiki-Miki (razem z Kornelem  

Makuszyńskim) oraz znaku Cichociemnych 

 55. rocznica śmierci      (ur. 20.01.1896) 

30 sierpnia Frankenstein Day 

 1995 roku zmarł Adam Wiśniewski-Snerg - polski pisarz science fiction 

 85. rocznica urodzin     (ur. 01.01.1937) 

27. rocznica śmierci 
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Wrzesień 
1 września 1942 roku urodziła się Caroline Janice Cherry - amerykańska pisarka fantasy i science  

                            fiction 

  80. rocznica urodzin 

  1985 roku odbyła się premiera magazynu komputerowego Bajtek 

  37. rocznica 

  2001 roku odbyła się premiera filmu Cowboy Bebop: Pukając do nieba bram 

  21. rocznica 

1902 roku odbyła się premiera filmu Podróż na Księżyc, reż. Georges Méliès 

  120. rocznica 

2 września 2013 roku zmarł Frederik Pohl -  amerykański pisarz i redaktor, klasyk science fiction 

  9. rocznica śmierci       (ur. 26.11.1919) 

1973 roku zmarł John Ronald Reuel Tolkien - brytyjski pisarz, profesor, twórca  

uniwersum Śródziemia 

  49. rocznica śmierci     (ur. 3.01.1892) 

3 września 1846 roku zmarł  Stanisław Chołoniewski - autor romantycznych opowieści  

niesamowitych 

176. rocznica śmierci     (ur. 23.03.1791) 

5  września 1992 roku zmarł Fritz Reuter Leiber - amerykański klasyk fantasy i science fiction,  

                            twórca postaci Fafryda i Szarego Kocura 

  30. rocznica śmierci     (ur. 24.12.1910) 

2003 roku zmarł Kir Bułyczow  - rosyjski historyk, pisarz science fiction oraz krytyk 

19. rocznica śmierci     (ur. 18.10.1934) 

2001 roku odbyła się premiera gry Schizm: Prawdziwe wyzwanie 

21. rocznica 

1977 roku wystartowała misja Voyager 1 

45. rocznica 

2004 roku odbyła się premiera filmu Ruchomy Zamek Hauru, reż. Hayao Miyazaki 
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  18. rocznica 

7 września  2018 roku zmarła Szarlota Pawel - polska graficzka, rysowniczka i scenarzystka  

                            komiksowa, ilustratorka, twórczyni postaci Jonki i Jonka oraz Kleksa, klasyk polskiego  

komiksu 

 75. rocznica urodzin     (ur. 04.11.1947) 

4. rocznica śmierci 

8 września Dzień Star Trek 

1966 roku odbyła się premiera serialu Star Trek: seria oryginalna 

  56. rocznica 

  2006 roku odbyła się premiera gry Call of Juarez 

  16. rocznica 

9 września 1996 roku odbyła się premiera gry A.D. 2044 

  26. rocznica 

  1945 roku pojawia się pierwszy komputerowy bug w komputerze Mark II   

  77. rocznica 

10 września  1952 roku urodził się Gerard Francis Conway - amerykański twórca komiksowy 

  70. rocznica urodzin 

  1947 roku urodziła się Julia Nidecka - polska pisarka 

  75. rocznica urodzin 

  1993 roku odbyła się premiera serialu Z archiwum X, w którym zredefiniowano  

miejskie legendy 

  29. rocznica 

11 września 2015 roku odbyła się premiera filmu Marsjanin, reż. Ridley Scott 

  7. rocznica 

  2010 roku powstanie firmy 11 bit studios 

  12. rocznica powstania 

13 września 1959 roku urodził się Tomasz Bochiński - polski pisarz fantasy i science fiction 

 63. rocznica urodzin      
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14 września 1936 roku urodził się Walter Koenig - amerykański aktor 

  86. rocznica urodzin 

1991 roku zmarł Feliks Burdecki - polski pisarz science fiction, popularyzator nauki,  

                            redaktor i publicysta 

31. rocznica śmierci     (ur. 17.04.1904) 

16 września 2016 roku odbyła się premiera filmu z serii Legendy Polskie: Twardowsky 2.0, reż.  

Tomasz Bagiński 

  6. rocznica 

  1945 roku odbyła się prezentacja maszyny ENIAC, jednego z pierwszych komputerów 

77. rocznica 

17 września  Dzień Batmana 

2020 roku zmarł Terry Goodkind - amerykański pisarz fantasy 

  2. rocznica śmierci     (ur. 11.01.1948) 

  1991 roku udostępniona zostaje pierwsza wersja jądra Linux 

  31. rocznica  

18 września 2015 roku zmarł Zbigniew Prostak - polski pisarz science fiction 

  7. rocznica śmierci     (ur. 21.11.1930) 

1961 roku urodził się Bernard Werber - francuski pisarz science fiction 

  61. rocznica urodzin 

  1951 roku odbyła się premiera filmu Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, reż.  

Robert Wise 

  71. rocznica 

19 września 1972 roku urodziła się Nora K. Jemisin - amerykańska pisarka fantastyki i blogerka 

  50. rocznica urodzin 

20 września  1948 roku urodził się George Raymond Richard Martin - amerykański pisarz fantasy  

i science fiction, autor cyklu Pieśń lodu i ognia 

  74. rocznica urodzin 

  2002 roku odbyła się premiera serialu Firefly 
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  20. rocznica 

22 września Dzień Hobbita 

2002 roku odbyła się premiera serialu Wiedźmin - polskiej produkcji 

  20. rocznica 

23 września  1994 roku zmarł Zbigniew Nienacki - polski pisarz i dziennikarz, twórca serii o Panu  

Samochodziku 

  28. rocznica śmierci     (ur. 01.01.1929) 

1908 roku zmarła Jadwiga Łuszczewska - polska poetka i powieściopisarka  

romantyzmu 

  114. rocznica śmierci     (ur. 1.08.1834) 

24 września 1934 roku urodził się Yasutaka Tsutsui - japoński pisarz, pisarz science fiction i aktor 

  88. rocznica urodzin 

26 września 1986 roku odbyła się premiera filmu  Ga, Ga: Chwała Bohaterom, reż. Piotr Szulkin 

  36. rocznica 

27 września 1985 roku odbyła się premiera serialu Strefa Mroku 

  37. rocznica 

28 września  1945 roku urodził się Christian Denayer - belgijski twórca komiksowy  

  77. rocznica urodzin 

  1987 roku odbyła się premiera serialu Star Trek: Następne Pokolenie 

  25. rocznica 

29 września 1999 roku odbyła się premiera gry Gorky 17 

  23. rocznica 

30 września 2020 roku zmarł Quino - argentyński rysownik  

  90. rocznica urodzin     (ur. 17.07.1932) 

2. rocznica śmierci 

  1987 roku zmarł Alfred Bester - amerykański pisarz  

  35. rocznica śmierci     (ur. 18.12.1913) 

1953 roku urodził się Stephen Michael Stirling - amerykański pisarz science fiction  
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oraz fantasy  

  69. rocznica urodzin 

1997 roku odbyła się premiera gry Fallout 

  25. rocznica 

 

Październik 
1 października  1982 roku ukazał się pierwszy numer magazynu Fantastyka 

 40. rocznica 

 2003 roku zmarł Zbigniew Lengren - polski satyryk, grafik, rysownik, twórca postaci  

Profesora Filutka, klasyk polskiego komiksu 

  19. rocznica śmierci     (ur. 02.02.1919) 

 1990 roku odbyła się premiera magazynu komputerowego Top Secret 

 32. rocznica  

  2002 roku odbyła się premiera serialu Ghost in The Shell: Stand Alone Complex 

  20. rocznica 

2 października 1973 roku urodził się Piotr Kowalski - polski rysownik komiksów 

  49. rocznica urodzin 

3 października 1946 roku urodził się Andrzej Zimniak - polski fizykochemik i pisarz science fiction 

 76. rocznica urodzin 

 2017 roku odbyła się premiera filmu Blade Runner 2049, reż. Denis Villeneuve 

 5. rocznica 

4 października 1993 roku zmarł Jerzy Broszkiewicz - polski prozaik, dramatopisarz, eseista 

 100. rocznica urodzin     (ur. 06.06.1922) 

29. rocznica śmierci 

 1957 roku urodził się Tadeusz Meszko - polski pisarz, scenarzysta, operator filmowy,  

                            fotograf, grafik komputerowy 

 65. rocznica urodzin 
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1995 roku odbyła się premiera serialu Neon Genesis Evangelion 

  27. rocznica 

7 października 1849 roku zmarł Edgar Allan Poe - amerykański poeta, nowelista, krytyk literacki i  

                            redaktor, prekursor science fiction 

 173. rocznica śmierci     (ur. 19.01.1809) 

 1993 roku odbyła się premiera filmu Człowiek Demolka, reż. Marco Brambilla 

 29. rocznica 

8 października  1971 roku urodził się Rafał Kosik - polski pisarz science fiction 

 51. rocznica urodzin 

9 października 1972 roku urodziła się Elżbieta Cherezińska - polska pisarka powieści historycznych 

 50. rocznica urodzin 

2013 roku zmarł Edmund Niziurski - polski prozaik, publicysta, scenarzysta, pisarz  

literatury dla młodzieży 

  9. rocznica śmierci     (ur. 10.07.1925) 

10 października Dzień Gier Planszowych 

12 października  Dzień Powrotu do przyszłości 

1991 roku zmarł Arkadij Strugacki - rosyjski pisarz 

 31. rocznica śmierci     (ur. 28.08.1925) 

1990 roku zmarł Andrzej Krzepkowski - polski pisarz science fiction 

 32. rocznica śmierci     (ur. 06.01.1953) 

13 października 1967 roku urodził się Tomasz Kołodziejczak - polski pisarz science fiction i fantasy,  

                            wydawca i zasłużona postać fandomu fantastycznego i komiksowego 

 55. rocznica urodzin 

2005 roku zmarła Krystyna Kwiatkowska - polska pisarka fantasy 

 17. rocznica śmierci     (ur. 23.09.1953) 

14 października  2021 roku zmarł Antoni Smuszkiewicz - badacz fantastyki, science fiction, fantasy,  

                            grozy 

 1. rocznica śmierci     (ur. 30.05.1938) 
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 2019 roku zmarł Bohdan Butenko - polski rysownik, grafik, ilustrator, stworzył  

postacie Kwapiszona, Gucia i Cezara, Gapiszona, klasyk polskiego komiksu 

  3. rocznica śmierci     (ur. 8.02.1931) 

1952 roku urodził się Andrzej Wójcik - polski pisarz 

 70. rocznica urodzin 

16 października 1959 roku urodził się Andrzej Drzewiński - pisarz science fiction i popularyzator nauki 

 63. rocznica urodzin 

 2007 roku odbyła się premiera gry Wiedźmin 

 15. rocznica 

18 października 1964 roku urodził się Charles Stross - brytyjski pisarz 

 58. rocznica urodzin 

1958 roku urodził się Krzysztof Kochański - polski pisarz fantasy i science fiction 

 64. rocznica urodzin 

 1982 roku urodziła się Marta Kisiel-Małecka - polska pisarka fantasy 

 40. rocznica urodzin 

2004 roku odbyła się premiera serialu Battlestar Galactica 

  18. rocznica 

20 października 1967 roku urodził się Ted Chiang - amerykański pisarz science fiction 

 55. rocznica urodzin 

 1937 roku urodził się Janusz Szablicki - polski pisarz science fiction 

 85. rocznica urodzin 

21 października 1993 roku zmarł Henryk Kurta - polski pisarz, dziennikarz, publicysta, redaktor  

                            naczelny czasopisma komiksowego Relax 

 29. rocznica śmierci     (ur. 14.09.1935) 

22 października 1957 roku zmarł Kazimierz Wroczyński - polski pisarz i dziennikarz 

 65. rocznica śmierci     (ur. 27.02.1883)  

23 października 1969 roku urodziła się Trudi Canavan - australijska pisarka fantasy, publicystka 

 53. rocznica urodzin      
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 1955 roku urodził się Piotr W. Cholewa - polski tłumacz 

 67. rocznica urodzin 

  1998 roku odbyła się premiera serialu Cowboy Bebop 

  24. rocznica 

24 października 1991 roku zmarł Gene Roddenberry - amerykański scenarzysta, twórca serialu  

Star Trek 

 31. rocznica śmierci     (ur. 19.08.1921) 

  1979 roku urodził się Hubert Ronek - polski twórca komiksowy 

 43. rocznica urodzin 

25 października 1983 roku Microsoft wydaje procesor tekstu Multi-Tool Word, znany jako Microsoft  

Word 

 39. rocznica 

26 października 1977 roku urodził się Łukasz Orbitowski - polski pisarz fantastyki i grozy, publicysta 

 45. rocznica urodzin 

 1971 roku urodził się Jim Butcher - amerykański pisarz 

 51. rocznica urodzin 

 2014 roku odbyła się premiera filmu Interstellar, reż. Christopher Nolan 

 8. rocznica 

 1984 roku odbyła się premiera filmu Terminator, reż. James Cameron 

 38. rocznica 

28 października Dzień Animacji 

  1997 roku odbyła się premiera serialu Gwiezdne Wrota 

  25. rocznica 

29 października 1978 roku urodził się Paweł Ciećwierz - polski pisarz fantasy i science fiction 

  44. rocznica urodzin 

  1981 roku powstaje Electronic Games - pierwszy magazyn poświęcony grom  

  komputerowym   

  41. rocznica 
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31 października Halloween/Dziady 

1959 roku urodził się Neal Stephenson - amerykański pisarz science fiction 

 63. rocznica urodzin  

 

Listopad 
3 listopada 1954 roku odbyła się premiera filmu Gojira, reż. Ishirō Honda 

68. rocznica 

4 listopada 2008 roku zmarł Michael Crichton - amerykański pisarz 

  80. rocznica urodzin     (ur. 23.10.1942)  

14. rocznica śmierci 

5 listopada Dzień Postaci z Bajek 

1977 roku zmarł René Goscinny - francuski scenarzysta i pisarz, współtwórca serii  

Asterix 

  45. rocznica śmierci     (ur. 14.10.1926) 

 6 listopada 2000 roku zmarł Lyon Sprague de Camp - amerykański pisarz science fiction i fantasy,  

zasłużona postać fandomu conanowskiego 

 115. rocznica urodzin     (ur. 27.11.1907) 

22. rocznica śmierci 

1951 roku zjechała z taśmy montażowej pierwsza Warszawa M-20 

71. rocznica 

8 listopada 2000 roku zmarł Luc Dupanloup - belgijski rysownik 

  22. rocznica śmierci     (ur. 12.02.1945) 

9 listopada  2016 roku odbyła się premiera filmu z serii Legendy Polskie: Operacja Bazyliszek, reż. 

Tomasz  

Bagiński 

  6. rocznica 

  2001 roku odbyła się premiera filmu Wiedźmin, reż. Mark Brodzki 

  21. rocznica 
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10 listopada 1960 roku urodził się Neil Gaiman - brytyjski pisarz, scenarzysta i redaktor 

  62. rocznica urodzin 

11 listopada  Dzień Kina Polskiego 

12 listopada 2018 roku zmarł Stan Lee - amerykański scenarzysta, producent komiksowy i filmowy 

  100. rocznica urodzin     (ur. 28.12.1922) 

  4. rocznica śmierci 

1936 roku zmarł Stefan Grabiński - polski pisarz grozy, nazywany polskim Poe lub  

polskim Lovecraftem 

  135. rocznica urodzin     (ur. 26.02.1887) 

  86. rocznica śmierci 

  2012 roku zmarł Boris Strugacki - rosyjski pisarz i krytyk science fiction 

  10. rocznica śmierci     (ur. 15.04.1933) 

  2019 roku odbyła się premiera serialu The Mandalorian 

  3. rocznica 

13 listopada 1957 roku urodził się Stephen Baxter - brytyjski pisarz hard science fiction 

  65. rocznica urodzin 

  1987 roku odbyła się premiera filmu Uciekinier 

  35. rocznica 

14 listopada 1922 roku zmarł Erazm Majewski - polski archeolog, biolog, socjolog, filozof,  

ekonomista, etnograf i powieściopisarz, twórca postaci Doktora Muchołapskiego i  

Profesora Przedpotopowicza 

  100. rocznica śmierci     (ur. 2.06.1858) 

1947 roku miał swoją premierę pierwszy komiks z Sknerusem McKwaczem  

autorstwa Carla Barksa - Christmas on Bear Mountain (Wielka Niedźwiedzica) 

75. rocznica  

15 listopada 2008 roku zmarł Janusz Christa - polski autor komiksów, rysownik, twórca postaci  

Kajka i Kokosza, klasyk polskiego komiksu 

 14. rocznica śmierci     (ur. 19.07.1934) 
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2001 roku odbyła się premiera konsoli XBOX w USA 

 22. rocznica 

1977 roku odbyła się premiera filmu Bliskie spotkania trzeciego stopnia, reż. Steven  

Spielberg 

 45. rocznica  

2021 roku zmarł Andrzej Janicki - polski rysownik komiksowy i ilustrator 

1. rocznica śmierci     (ur. 08.10.1966)  

17 listopada 1983 roku urodził się Christopher Paolini - amerykański pisarz 

  39. rocznica urodzin 

18 listopada Dzień Myszki Miki 

1928 roku w amerykańskich kinach zadebiutował film krótkometrażowy z Myszką  

Miki - Steamboat Willie 

1946 roku urodził się Alan Dean Foster - amerykański pisarz fantasy i science fiction 

  76. rocznica urodzin 

 1953 roku urodził się Alan Moore - brytyjski scenarzysta komiksowy 

 69. rocznica urodzin 

  2011 roku odbyła się premiera gry komputerowej Minecraft 

  11. rocznica 

2020 roku zmarł Andrzej Chyży - twórca komiksowy 

 65. rocznica urodzin     (ur. 1957)   

  2. rocznica śmierci 

  1995 roku odbyła się premiera filmu Ghost In The Shell, reż. Kazunori Ito 

  27. rocznica 

19 listopada 2007 roku Amazon wprowadza na rynek czytnik ebooków Amazon Kindle 

 15. rocznica 

20 listopada 2007 roku odbyła się premiera gry Mass Effect 

 15. rocznica 

1998 roku zmarł Marian Brandys - polski prozaik, reportażysta, pisarz literatury dla  
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młodzieży 

 110. rocznica urodzin     (ur. 25.01.1912) 

 24. rocznica śmierci 

22 listopada 1963 roku zmarł Clive Staples Lewis - brytyjski pisarz, filozof i filolog, twórca cyklu  

Opowieści z Narnii 

  59. rocznica śmierci     (ur. 29.11.1898) 

23 listopada 2020 roku zmarł Konrad Rafał Fiałkowski - pisarz science fiction 

 2. rocznica śmierci     (ur. 29.12.1939) 

  2011 roku zmarł Bohdan Petecki - polski pisarz science fiction 

 11. rocznica śmierci     (ur. 05.07.1931) 

 2004 roku odbyła się premiera gry World of Warcraft 

18. rocznica 

1951 roku odbyła się premiera filmu Superman i Człowiek Kret 

 71. rocznica 

 1963 roku odbyła się premiera serialu Doktor Who 

59. rocznica 

24 listopada 1987 roku zmarł Karol Bunsch - polski pisarz, specjalizujący się w powieści historycznej 

 35. rocznica śmierci     (ur. 22.02.1898) 

26 listopada 1855 roku zmarł Adam Mickiewicz -  polski poeta, publicysta, działacz polityczny,  

futurolog i prekursor science fiction 

 167. rocznica śmierci     (ur. 24.12.1798)  

29 listopada 2020 roku zmarł Ben Bova - amerykański pisarz i popularyzator science fiction,  

redaktor 

 90. rocznica urodzin     (ur. 08.11.1932) 

 2. rocznica śmierci 

 1972 roku odbyła się premiera gry Pong - początek rozwoju gier komputerowych 

 50. rocznica 
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30 listopada 2015 roku premiera filmu z serii Legendy Polskie: Smok, reż. Tomasz Bagiński 

 7. rocznica 

 

Grudzień 
1 grudnia 2005 roku odbyła się premiera filmu Æon Flux, reż. Karyn Kusama 

  17. rocznica 

  2003 roku odbyła się premiera filmu Władca Pierścieni: Powrót króla, reż. Peter  

Jackson 

  19. rocznica 

  2014 roku odbyła się premiera filmu Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, reż. Peter Jackson 

  8. rocznica 

2 grudnia 2020 roku zmarł Richard Corben - amerykański rysownik 

  1. rocznica śmierci     (ur. 01.10.1940) 

  2013 roku odbyła się premiera filmu - Hobbit: Pustkowie Smauga, reż. Peter Jackson 

  9. rocznica 

  2013 roku odbyła się premiera serialu Rick i Morty 

  9. rocznica 

3 grudnia 1994 roku odbyła się premiera konsoli PlayStation 

  28. rocznica 

4 grudnia 1932 roku zmarł Gustav Meyrink - austriacki pisarz grozy, napisał Golema 

  90. rocznica śmierci     (ur. 19.01.1868) 

5 grudnia 1988 roku odbyła się premiera filmu Pan Kleks w kosmosie, reż. Krzysztof Gradowski 

  34. rocznica 

  2002 roku odbyła się premiera filmu Władca Pierścieni: Dwie wieże, reż. Peter  

Jackson 

  20. rocznica 

7 grudnia  Dzień Inteligencji 
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  1979 roku odbyła się premiera filmu Star Trek: The Motion Picture, reż. Robert Wise 

  43. rocznica 

8 grudnia 1988 roku odbyła się premiera filmu Przygody Barona Munchausena, reż. Terry  

Gilliam 

  33. rocznica 

9 grudnia  2016 roku odbyła się premiera filmu serii Legendy Polskie: Jaga, reż. Tomasz Bagiński 

  6. rocznica 

1968 roku odbyła się demonstracja komputerowa nazwana The Mother of All  

Demos  

54. rocznica 

10 grudnia 2009 roku odbyła się premiera filmu Avatar, reż. James Cameron 

  13. rocznica 

  2001 roku odbyła się premiera filmu Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia, reż.  

Peter Jackson 

  21. rocznica 

  1993 roku odbyła się premiera gry komputerowej DOOM 

  29. rocznica 

11 grudnia 1964 roku urodził się Marek Żelkowski - polski pisarz science fiction i fantasy 

  58. rocznica urodzin 

13 grudnia 2012 roku odbyła się premiera filmu Hobbit: Niezwykła podróż, reż. Peter Jackson 

  10. rocznica 

14 grudnia 1967 roku urodziła się Ewa Białołęcka - polska pisarka fantasy 

  55. rocznica urodzin 

2015 roku odbyła się premiera filmu Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy, reż. J.J.  

Abrams 

  7. rocznica 

15 grudnia 2015 roku odbyła się premiera filmu Legendy Polskie: Twardowsky, reż. Tomasz  

Bagiński 
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  7. rocznica 

18 grudnia 1939 roku urodził się Michael Moorcock  - brytyjski pisarz science fiction i fantasy 

83. rocznica urodzin 

  1946 roku urodził się Steven Spielberg - amerykański reżyser, twórca hitów kinowych 

  76. rocznica urodzin 

19 grudnia  1974 roku opracowanie zestawu komputerowego do własnoręcznego montażu Altair  

8800, uznawanego za pierwszy komputer osobisty 

  48. rocznica 

20 grudnia 2002 roku odbyła się premiera serialu Firefly 

  20. rocznica 

1996 roku zmarł Carl Edward Sagan - amerykański astronom, pisarz i popularyzator  

nauki 

  26. rocznica śmierci     (ur. 09.11.1934)  

21 grudnia 1998 roku odbyła się premiera gry Wrota Baldura  

 24. rocznica  

1999 roku odbyła się premiera gry Planescape: Torment 

  23. rocznica 

24 grudnia 1986 roku zmarł Gardner Fox - amerykański pisarz, twórca komiksowy 

  36. rocznica śmierci     (ur. 20.05.1911) 

  1916 roku odbyła się premiera filmu 20 000 mil podmorskiej żeglugi, reż. Richard  

Fleischer 

  106. rocznica 

1936 roku urodził się Bogdan Miś - dziennikarz, popularyzator nauki, twórca  

pierwszej polskiej gry komputerowej Kółko i krzyżyk 

86. rocznica urodzin 

26 grudnia 1963 roku urodził się Sławomir Jezierski - polski grafik, ilustrator, twórca postaci Kica  

Przystojniaka 

  59. rocznica urodzin 
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27 grudnia 1995 roku odbyła się premiera filmu 12 małp, reż. Terry Gilliam 

  27. rocznica 

28 grudnia 1932 roku urodziła się Nichelle Nichols - amerykańska aktorka, znana z roli porucznik  

Uhury w serialu Star Trek 

  90. rocznica urodzin 

  1969 roku urodził Linus Torvalds - fiński programista, twórca jądra Linux 

  53. rocznica 

1976 roku urodziła się Anna Kańtoch - polska pisarka fantasy i kryminałów 

  46. rocznica urodzin 

29 grudnia 2019 roku zmarł Alasdair Gray - szkocki powieściopisarz 

  3. rocznica śmierci     (ur. 28.12.1934) 

1986 roku zmarł Andriej Tarkowski - radziecki reżyser 

  90. rocznica urodzin     (ur. 4.04.1932) 

36 rocznica śmierci 

31 grudnia 1974 roku urodził się Joe Abercrombie - brytyjski pisarz fantasy 

  48. rocznica urodzin 

  1993 roku zmarła Lucyna Penciak - polska bibliotekarka, pisarka i esperantystka 

  29. rocznica śmierci      (ur. 15.04.1914) 

1954 roku zmarł Władysław Umiński - polski pisarz, prekursor science fiction,  

nazywany polskim Verne’em 

  68. rocznica śmierci     (ur. 10.11.1865) 
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