
Hanna Ożogowska urodziła się 20 lipca 1904 roku w Warszawie, gdzie zmarła 26

kwietnia 1995 roku. Polska autorka powieści dla dzieci i młodzieży, wierszy i czytanek

szkolnych oraz tłumaczka  literatury rosyjskiej, niemieckiej i włoskiej.



W 1926 roku ukończyła Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a w 1939 roku

filologię polską w warszawskiej Wolnej Wszechnicy Polskiej.

W 1945 roku pomagała reaktywować istniejące przed wojną czasopisma dziecięce.

Od 1951 roku pracowała jako nauczycielka w Łodzi, gdzie po wyzwoleniu była dyrek-

torką Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli. W latach 1952-69 praco-

wała jako redaktor naczelny „Płomyka”. Współpracowała też z radiem. 

Była  przewodniczącą  Klubu Literatury  dla  Dzieci  i  Młodzieży  warszawskiego

Związku Literatów Polskich, a w latach 1972-80 pełniła obowiązki przewodniczącej Ko-

misji Literatury dla Dzieci i Młodzieży Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich.

Była też organizatorką polskiej sekcji IBBY i jej wiceprezesem  w latach 1972-1988.



Debiutowała w 1932 roku w prasie, ale jej debiutem książkowym była „Gospoda

pod łopianem” z 1936 roku, drukowana wcześniej w odcinkach na łamach „Płomyczka”. 

Twórczość Hanny Ożogowskiej,  poświęcona głównie szkolnym i  domowym przeży-

ciom bohaterów, cechuje poczucie humoru, optymistyczna postawa wobec świata, umiejęt-

ność konstruowania atrakcyjnej fabuły i poruszania trudnych problemów. W swoich utwo-

rach Ożogowska uczy dobrych obyczajów, kultury na co dzień i dystansu wobec samego

siebie. 

Jej książki były wielokrotnie wznawiane i tłumaczone, między innymi na język litew-

ski, mołdawski, niemiecki, rumuński, słowacki, ukraiński i węgierski.



W 1959 roku pisarka otrzymała nagrodę prezesa Rady Ministrów za całokształt twór-

czości, w roku 1974 - na wniosek dzieci - Order Uśmiechu i nagrodę plebiscytu czytelni-

czego „Orle Pióro” (którą otrzymała ponownie w 1981 roku), Krzyż Komandorski Orderu

Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” w roku 1984, Nagrodę Miasta

Warszawy w 1985, a w 1987 roku tytuł honorowy „Zasłużony dla Kultury Narodowej”, a

powieść „Ucho od śledzia”  z roku 1964 umieszczona została na międzynarodowej Liście

Honorowej im. H. Ch. Andersena.

 



Linki do audiobooków Hanny Ożogowskiej:

Dziewczyna i chłopak czyli heca na 14 fajerek: https://www.youtube.com/watch?

v=Am59y57SDAA

Ucho od śledzia: https://www.youtube.com/watch?v=zzt9AzuH6k0

Za minutę pierwsza miłość: https://www.youtube.com/watch?v=TAKOUGNAyso

Chłopak na opak - rozdział 001 - Jaki ja jestem naprawdę: 

https://www.youtube.com/watch?v=VqgRFq1rEZI&list=PL0jcJcLUKPCjnBHIy1p-

HVwyM2FSqUecY&index=2


