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Wanda Chotomska – poetka, pisarka,
autorka ponad dwustu książek
i tysięcy wierszy dla dzieci, autorka
piosenek, słuchowisk radiowych oraz
cyklu programów telewizyjnych dla
dzieci Jacek i Agatka. Laureatka Orderu
Uśmiechu.
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Wanda Chotomska - życiorys

Wanda Chotomska urodziła się 26 października 1929 roku w Warszawie.

Wanda Chotomska studiowała na Wydziale Społeczno-Politycznym
i Wydziale Dziennikarskim Akademii Nauk Politycznych w Warszawie.
Karierę zawodową rozpoczęła w 1949 roku, pisząc do tygodnika „Świat
Młodych”. W 1958 roku opublikowała swój pierwszy zbiór „Tere fere”,
zawierający 30 humorystycznych wierszy zilustrowanych przez Bohdana
Butenkę. Następnie, wspólnie z Mironem Białoszewskim, publikowała
wiersze w dwutygodniku „Świerszczyk”, które podpisywała
pseudonimem Wanda Miron. Wanda Chotomska to także twórczyni
kultowego cyklu telewizyjnego dla dzieci pod tytułem „Jacek i Agatka” oraz
scenariuszy do bajek takich, jak: „Kangurek” oraz „Czarna krowa w kropki

bordo”.
Chotomska była członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz
Prezesem Zarządu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
Pisarka zmarła 2 sierpnia 2017 roku w Warszawie. Jej imieniem
nazwanych zostało wiele szkół, przedszkoli i bibliotek. Sama pisarka była
honorowym obywatelem takich miast, jak: Słupsk oraz Zgierz.



Wanda Chotomska – nagrody i odznaczenia

• Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

• Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”

• 1969 – Order Uśmiechu

• 1977 – Medal Komisji Edukacji Narodowej

• 2003 – Medal Polskiej Sekcji IBBY za całokształt   

twórczości

• 2005 – Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria 

Artis”

• 2012 – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 

Polski – za wybitne zasługi dla kultury polskiej,  

za osiągnięcia w twórczości literackiej, za 

działalność społeczną na rzecz dzieci i młodzieży

• 2013 – Nagroda „Super Koziołka za całokształt 

twórczości”



Wanda Chotomska – linki do stron www
(materiały edukacyjne)

Bocian – zajęcia z wykorzystaniem wiersza „Bocian” z tomiku Wandy

Chotomskiej pt. „Nasze Ptaki” – scenariusz zajęć

https://mmp.fio.org.pl/index.php/materialy-edukacyjne/literatura-dziecieca/105-

bocian-scenariusz-zajec

Jak biedronka zgubiła kropki? – scenariusz zajęć w grupie 4-5 latków

https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1408

Kurczę blade, W. Chotomska – gra: Labirynt

https://wordwall.net/resource/1248349/kurcz%C4%99-blade-w-chotomska-gra-

labirynt

Lektura „Pięciopsiaczki” – gra: Prawda czy fałsz?

https://wordwall.net/pl/resource/2106567/lektura-pi%C4%99ciopsiaczki

„Pięciopsiaczki” Wandy Chotomskiej – quiz wiedzy o lekturze

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,300009-_pieciopsiaczki_wandy.html

https://mmp.fio.org.pl/index.php/materialy-edukacyjne/literatura-dziecieca/105-bocian-scenariusz-zajec
https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1408
https://wordwall.net/resource/1248349/kurcz%C4%99-blade-w-chotomska-gra-labirynt
https://wordwall.net/pl/resource/2106567/lektura-pi%C4%99ciopsiaczki
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,300009-_pieciopsiaczki_wandy.html


Wanda Chotomska – linki do stron www
(materiały edukacyjne)

Sentymentalna podróż z Wandą Chotomską – projekt edukacyjny dla

uczniów klas I-III szkoły podstawowej – materiały edukacyjne dla szkół

http://mok.gniezno.pl/materialy-edukacyjne-dla-uczniow-klas-i-iii-szkol-

podstawowych/

Symbole narodowe wczoraj i dziś – Wanda Chotomska „Dzień dobry,

Biały Ptaku” i *** [oblicze ojczyzny] Tadeusz Różewicz – scenariusz

lekcji

http://scholaris.pl/zasob/59636

Wiersze Wandy Chotomskiej na lekcjach plastyki - zajęć pozaszkolnych –

scenariusz lekcji

http://www.edukacja.edux.pl/p-4948-scenariusze-lekcji-wiersze-wandy-

chotomskiej.php

http://mok.gniezno.pl/materialy-edukacyjne-dla-uczniow-klas-i-iii-szkol-podstawowych/
http://scholaris.pl/zasob/59636
http://www.edukacja.edux.pl/p-4948-scenariusze-lekcji-wiersze-wandy-chotomskiej.php


Wanda Chotomska – ciekawostki

Córka Wandy Chotomskiej, Ewa Chotomska, odgrywała 
rolę Ciotki Klotki w programie Tik-Tak.

Wanda Chotomska wymyśliła Dzień Dziadka – zanim 
pisarka wystąpiła z inicjatywą powołania Dnia Dziadka, 
swoje święto w styczniu obchodziły tylko babcie.

Poetka nie miała własnego biurka. Pisała zawsze ręcznie, 
leżąc najczęściej na tapczanie. 

Pisarka mieszkała na jedenastym piętrze wieżowca na 
Tamce. W oknach nigdy nie miała firanek, aby można było 
do woli podziwiać spektakularny widok na Warszawę.



Wanda Chotomska
Polecamy literaturę!

Wanda Chotomska: nie mam nic do

ukrycia / Barbara Gawryluk. –

Warszawa: Wydawnictwo Marginesy,

2016

Sygnatura: 38473 (Koło)
Sygnatura: 47363 (Turek)

Wanda Chotomska opowiada o wojennym
dorastaniu, absurdach PRL-u, przyjaźni
z Mironem Białoszewskim, życiu poetki-
nomadki, małżeństwach i o swoich
najważniejszych bohaterach literackich,
a wszystko z precyzyjną dokładnością,
dowcipem i szacunkiem dla czytelników.
Cyt. z okładki książki



Najpiękniejsze książki dla dzieci 
w zbiorach CDN PBP w Koninie 

Dzieci Pana Astronoma / Wanda

Chotomska. – Warszawa: Nasza

Księgarnia, 1983

Sygnatura: 39959-39961 (Konin)

Dzieci Pana Astronoma / Wanda

Chotomska. – Warszawa: Nasza

Księgarnia, 1985

Sygnatura: 23408 (Koło)
Sygnatura: 27463-27465 (Turek)



Najpiękniejsze książki dla dzieci 
w zbiorach CDN PBP w Koninie 

Kareta z piernika / Wanda

Chotomska. - Łódź: Wydawnictwo

Literatura, 2015

Sygnatura: 99876 (Konin)



Najpiękniejsze książki dla dzieci 
w zbiorach CDN PBP w Koninie 

Kołysanki dla Zuzanki / Wanda

Chotomska. - Łódź: Wydawnictwo

Literatura, 2005

Sygnatura: 39364 (Koło)



Najpiękniejsze książki dla dzieci 
w zbiorach CDN PBP w Koninie 

Legendy polskie / Wanda

Chotomska. - Łódź: Wydawnictwo

Literatura, 2012

Sygnatura: 46338-46339 (Turek)



Najpiękniejsze książki dla dzieci 
w zbiorach CDN PBP w Koninie 

Pięciopsiaczki / Wanda Chotomska. -

Łódź: Wydawnictwo Literatura, 2016

Sygnatura: 99922 (Konin)
Sygnatura: 47454 (Turek)



Wanda Chotomska
Zestawienie bibliograficzne

Wanda Chotomska

wybór literatury ze zbiorów CDN 

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej 

w Koninie i jej filii

(Zestawienie bibliograficzne)

https://cdnkonin.pl/pbp/images/Wanda_Chotomska_Turek.pdf

https://cdnkonin.pl/pbp/images/Wanda_Chotomska_Turek.pdf


Wykorzystane źródła:
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