
110. rocznica urodzin Alfreda Szklarskiego - polskiego pisarza,  

twórcy literatury dla młodzieży o tematyce przygodowo - podróżniczej. 

 

Alfred Szklarski urodził się 21 stycznia 1912 roku w Chicago, jako syn Andrzeja oraz Marii 

Szklarskich. Do Polski młody Alfred z rodziną przeniósł się w wieku 16 lat i wraz z matką zamieszkał 

w jej rodzinnej miejscowości – Włocławku. W latach 30. Szklarski przeprowadził się do Warszawy, 

gdzie rozpoczął studia w Szkole Nauk Politycznych. Od 1944 roku pisarz został  żołnierzem w 

szeregach Armii Krajowej i wziął udział w powstaniu warszawskim. Po upadku powstania przeniósł 

się do Krakowa, a stamtąd przeprowadził się na stałe do Katowic, gdzie mieszkał do śmierci. Od 

1954 roku Szklarski był związany z wydawnictwem „Śląsk”, z siedzibą w Katowicach, gdzie pełnił 

m.in.  funkcję redaktora. Za pośrednictwem tej oficyny opublikowana została najbardziej znana seria 

powieści pisarza, poświęcona przygodom Tomka Wilmowskiego, młodego podróżnika i łowcy 

zwierząt, który reprezentował takie wartości jak odwaga, rzetelność, odpowiedzialność, prawość. 

Cykl składa się z 10 tomów, przy czym ostatni „Tomek w grobowcach faraonów” ukazał się już po 

śmierci autora – w 1994 roku, natomiast inny, zapowiadany od końca lat 70., pt. „Przygody Tomka 

na. Alasce”  napisany przez Macieja Dudziaka na podstawie notatek, pozostawionych przez Alfreda 

Szklarskiego po raz pierwszy ukazał się w 2021 r.. Akcja powieści toczy się na początku XX wieku 

w Australii, Azji, Afryce i obu Amerykach. 

Aleksander Szklarski wraz z żoną Krystyną napisał również trylogię pod tytułem „Złoto Gór 

Czarnych”, wydaną w latach 1974 - 1979, na którą składają się następujące tytuły:  „Orle pióra”, 

„Przekleństwo złota” oraz „Ostatnia walka Dakotów”. Książki opowiadają o dziejach Indian z 

plemienia Santee Dakotów na przestrzeni kilku pokoleń. Autor nigdy nie opuszczał zacisza swojego 

domu. Do pisania barwnych opowieści przygodowych wykorzystywał dostępne encyklopedie, 

amerykańskie wydania "National Geographic”, pamiątki przywożone przez żonę Krystynę z podróży 

oraz własną wyobraźnię.  Alfred Szklarski zmarł 9 kwietnia 1992 roku w Katowicach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Indianie


Cykl przygodowych powieści o Tomku Wilmowskim  

dostępny w zbiorach naszej biblioteki 

 

1. Tomek w krainie kangurów 

2. Przygody Tomka na Czarnym Lądzie 

3. Tomek na wojennej ścieżce 

4.  Tomek na tropach Yeti 

5.  Tajemnicza wyprawa Tomka 

6. Tomek wśród łowców głów 

7. Tomek u źródeł Amazonki 

8. Tomek w Gran Chaco 

9. Tomek w grobowcach faraonów 

 



Fragmenty wybranych powieści: 

 

Tomek w krainie kangurów. Alfred Szklarski audiobook 

https://www.youtube.com/watch?v=1piVNH0R6Ic  

 

Alfred Szklarski "Tomek na tropach Yeti" audiobook 

https://www.youtube.com/watch?v=l8FMo75zSak  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1piVNH0R6Ic
https://www.youtube.com/watch?v=l8FMo75zSak

