Mira Jaworczakowa – biografia i charakterystyka
twórczości
Mira Jaworczakowa – polska pisarka, autorka niezwykle popularnych powieści dla dzieci i
młodzieży oraz opowiadań historycznych chętnie czytanych od pokoleń. Urodziła się 21
kwietnia 1917 r. w Sartanie (niewielka wieś nieopodal Mariupola na wschodzie Ukrainy).
Natomiast zmarła 5 października 2009 r. w Krakowie.
Jaworczakowa była niezwykle poczytną pisarką. Jej książki są bardzo mądre, a przy tym pełne
ciepła i wyjątkowo ciekawe. Młode pokolenie często po nie sięga, by odnaleźć w nich niejako
obraz swego młodzieńczego życia, a także zaczerpnąć wskazówek jak rozwiązywać życiowe
problemy. Książki Jaworczakowej poruszają tematy i problemy bliskie młodemu czytelnikowi i w
ten sposób ułatwiają mu lepsze zrozumienie otaczającego świata.
Pisarka mimo sędziwego wieku była w dobrej formie. Najchętniej spacerowała po górach
Beskidu i kochała Tatry co przekładało się na motywy wielu jej książek.
Pierwszym dziełem autorki była książka „Marmotek z gór”, którą autorka wydała w 1946 r. pod
nazwiskiem Mira Wiśniewska. Książki zaś przeznaczone dla najmłodszych ukazywały się w
ramach serii „Poczytaj mi mamo”. Autorka współpracowała też z „Płomykiem”, „Płomyczkiem”,
„Misiem” i „Świerszczykiem”.
Najpopularniejsze utwory Jaworczakowej to: „Oto jest Kasia”, „Jacek, Wacek i Pankracek”,
„Zielone pióro”, „Coś ci powiem, Stokrotko”, „Majka z Siwego Brzegu”. Dwie pierwsze książki
należą do kanonu lektur obowiązkowych w najmłodszych klasach szkoły podstawowej.
Prawie wszystkie książki autorki wydawane były przez „Naszą Księgarnię”.
Mira Jaworczakowa była też pracownikiem do spraw audycji dziecięcych/ młodzieżowych
Polskiego Radia. Oprócz pisania książek Jaworczakowa współpracowała też z prasą dziecięcą i
młodzieżową.
Pisarka żyła 92 lata. Pochowano ją na krakowskim cmentarzu Rakowickim.
Wybrane publikacje książkowe:
• „Marmotek z gór” (1946 albo 1947)
• „Kolorowa kołderka” (1951)
• „Hasło: Szkoła” (1953)
• „Jacek, Wacek i Pankracek” (1955)
• „Zielone pióro” (1956)
• „Oto jest Kasia” (1959)
• „Przyjaciel na zawsze” (1960)
• „Najmniejszy podróżnik” (1961)
• „Coś ci powiem, Stokrotko” (1962)
• „Majka z Siwego Brzegu” (1973)
• „Gdy odbijamy od portu” (1975)
• „Wszystkim swoje księgi kładę” (1980)
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• „A co się stało z derkaczem” (1955)
• „Łąkowa piosenka” (1952)
• „Niebieskie piórko” (1956)
• „Sanki” (1961).

