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- adiunkt w Instytucie Filologii 

Polskiej Uniwersytetu 
Pedagogicznego w 

Krakowie oraz kierownik 

Katedry Literatury Polskiej 

XX wieku,  
- badaczka literatury dzieci  

i młodzieży,  

- autorka wielu fachowych 

opracowań. 



fotografia z autorskiej strony pisarki 

http://www.annaonichimowska.art.pl/ 



Anna Onichimowska – autorka powieści, opowiadań, tomików poezji, 

słuchowisk radiowych, utworów dramatycznych dla młodzieży, 

scenarzystka filmowa. Laureatka wielu prestiżowych nagród, wyróżnień  

w konkursach literackich, teatralnych oraz filmowych, w Polsce i za 

granicą, m.in. nagród Polskiej Sekcji IBBY, Nagrody Literackiej im. Kornela 

Makuszyńskiego (1997), I nagrody w międzynarodowym konkursie The 

International Association of Lions Club z Pompei za scenariusz teatralny 

Pokój do wynajęcia, głównej nagrody 63. Festiwalu Filmowego w Cannes 

(nagroda im. Krzysztofa Kieślowskiego) za najlepszy scenariusz czwartej 

edycji warsztatów ScripTeast za Dzień Czekolady (wspólnie z Jackiem 

Piotrem Bławutem).  

 

Tom opowiadań Onichimowskiej Najwyższa góra świata (1996) został 

wpisany na Listę Honorową im. H. Ch. Andersena, zaś powieść dla 

młodzieży Hera, moja miłość znalazła się na międzynarodowej liście 

BARFIE. 



Ważniejsze utwory prozatorskie  

Anny Onichimowskiej 
 

• Duch starej kamienicy  

• Samotne wyspy i storczyk 

• Najwyższa góra świata  

• Dzieci zorzy polarnej 

• Koniec świata i poziomki  

• Sen który odszedł 

• Maciek i łowcy duchów 

• Lot Komety 

• O zebrze, która chciała być w kwiatki 

• Dziesięć stron świata 

• Czas meteorów 

• Tajemnica malutkiej 

• Zupa z gwoździa 



fot. okładki książki Dobry potwór nie jest zły, il. Maria Ekier,  

Agencja Edytorska Ezop,  

 



https://flic.kr/p/928DzR 



https://flic.kr/p/5eyQp 



https://flic.kr/p/5XQJ9A 



https://flic.kr/p/cyQxqb 



Smok – „potwór konieczny”  
(Jorge Luis Borges, Zoologia 

fantastyczna) 



https://flic.kr/p/5ewVi 



https://flic.kr/p/bmbWb 



https://flic.kr/p/6Fv2EA 



https://flic.kr/p/cfsNCW 



https://flic.kr/p/bnVFhz 



https://flic.kr/p/bhjB7D 



Opowiadanie Piłka –  

propozycja tematycznego ujęcia lektury 

Utwór Onichimowskiej może być czytany 

z dziećmi i przez dzieci na dwa sposoby,  

na dwóch poziomach:  

• przedmiotowym, który realizuje się 

poprzez nawiązanie do podwórkowej 

zabawy „straszenia” smokiem oraz 

odwołania do ludowego wątku pokonania 

smoka; 



• alegorycznym ujawniającym aluzję do 

   baśni magicznej Żabi król ze zbioru braci   

   Grimm oraz motywu szklanej kuli    

   wpadającej do studni i zadania, które  

   musi wykonać bohaterka, aby przywrócić 

   księciu ludzką postać. 



fotografia z „Parady smoków” w Krakowie https://flic.kr/p/f2LQxb 



https://flic.kr/p/h53Yuk 



https://flic.kr/p/5ex1U 



ilustracje do baśni Żabi król Grimmów 

Walter Crane 



 Paul Friedrich Meyerheim 



Arthur Rackham 



Trzeci poziom lektury –  

dla dorosłego czytelnika 

To opowiadanie stwarza również dorosłemu czytelnikowi  

możliwość „zejścia” w jeszcze głębszą warstwę tekstu i  

odczytania go na trzecim poziomie - mitycznym. W tym 

niepozornym utworze „przemieściły się”, przekształciły   

bowiem popularne wątki z mitologii greckiej, jak porwanie  

królewny Europy przez byka – Zeusa, czy opowieść o  

złotym runie oraz ucieczce dzieci na grzbiecie baranka.   



Paolo Veronese 



Gustave Moreau 
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Pytania 





Dziękujemy za spotkanie! 


