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Arkady Fiedler urodził się 28 listopada 1894 w Poznaniu.  Był wybitnym pisarzem, ciekawym 
świata podróżnikiem i romantycznym miłośnikiem przyrody. 
Kiedyś jego dzieła były niecierpliwie oczekiwane i rozchwytywane, dziś trochę o nich 
zapomniano, choć niedawne wznowienia jego książek w tym najbardziej znanego 
DYWIZJONY 303, na nowo wzbudziły zainteresowanie twórczością i postacią tego pisarza-
podróżnika. 
 



 
fot. Muzeum A. Fiedlera w Puszczykowie 

 
Współczesnych czytelników z pewnością zaciekawią opisy egzotycznych kultur i zwyczajów, a 
także miłosnych perypetii pisarza. 
Fiedler podróżował niemalże przez całe swoje życie. Pierwszą większą zagraniczna wyprawę, 
do południowej Brazylii, odbył w wieku trzydziestu czterech lat, zaś w wieku osiemdziesięciu 
siedmiu lat zdołał jeszcze eksplorować Afrykę Zachodnią. 
Do końca swoich dni był bardzo aktywny zawodowo. W sumie odbył trzydzieści wypraw i 
podróży, które zaowocowały napisaniem trzydziestu dwóch książek, wydanych w dwudziestu 
trzech językach w przeszło dziesięciu milionach egzemplarzy. Zmarł 7 marca 1985 w 
Puszczykowie gdzie powstało muzeum jego imienia, które co roku  wręcza nagrody 
"Bursztynowego Motyla" polskiemu autorowi książki podróżniczej. 
 
Zainteresowanych tą barwna postacią odsyłam do linków na końcu artykułu:)  
 
Dorobek literacki Fiedlera: 

 1926 Przez wiry i porohy Dniestru 

 1931 Bichos, moi brazylijscy przyjaciele 

 1932 Wśród Indian Koroadów 

 1935 Kanada pachnąca żywicą 

 1935 Ryby śpiewają w Ukajali 

 1936 Zwierzęta z lasu dziewiczego 

 1937 Zdobywamy Amazonkę 

 1939 Jutro na Madagaskar 

 1940 Dywizjon 303 

 1944 Dziękuję ci, kapitanie 

 1946 Żarliwa wyspa Beniowskiego 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Przez_wiry_i_porohy_Dniestru&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bichos,_moi_brazylijscy_przyjaciele&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C5%9Br%C3%B3d_Indian_Koroad%C3%B3w&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada_pachn%C4%85ca_%C5%BCywic%C4%85
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ryby_%C5%9Bpiewaj%C4%85_w_Ukajali&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zwierz%C4%99ta_z_lasu_dziewiczego&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zdobywamy_Amazonk%C4%99&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jutro_na_Madagaskar&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dywizjon_303_(ksi%C4%85%C5%BCka)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dzi%C4%99kuj%C4%99_ci,_kapitanie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BBarliwa_wyspa_Beniowskiego&action=edit&redlink=1


 1946 Radosny ptak Drongo 

 1950 Rio de Oro 

 1952 Mały Bizon 

 1953 Gorąca wieś Ambinanitelo 

 1954 Wyspa Robinsona 

 1957 Orinoko 

 1957 Wyspa kochających lemurów 

 1960 Dzikie banany 

 1962 Nowa przygoda: Gwinea 

 1965 I znowu kusząca Kanada 

 1968 Spotkałem szczęśliwych Indian 

 1969 Madagaskar, okrutny czarodziej 

 1971 Piękna, straszna Amazonia 

 1973 Mój ojciec i dęby – autobiografia zawierająca wspomnienia z okresu dzieciństwa 

 1976 Wiek męski – zwycięski 

 1980 Biały Jaguar 

 1983 Motyle mego życia 

 1985 Zwierzęta mego życia 

 1989 Kobiety mej młodości 

Dywizjon 303 to lektura szkolna dokumentująca działania wojenne i obronę przez polskich 

lotników Wielkiej Brytanii w czasie drugiej wojny światowej. 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Radosny_ptak_Drongo&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_de_Oro_(ksi%C4%85%C5%BCka)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ma%C5%82y_Bizon&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gor%C4%85ca_wie%C5%9B_Ambinanitelo&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspa_Robinsona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orinoko_(powie%C5%9B%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspa_kochaj%C4%85cych_lemur%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dzikie_banany&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nowa_przygoda:_Gwinea&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=I_znowu_kusz%C4%85ca_Kanada&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spotka%C5%82em_szcz%C4%99%C5%9Bliwych_Indian&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Madagaskar,_okrutny_czarodziej&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pi%C4%99kna,_straszna_Amazonia&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%B3j_ojciec_i_d%C4%99by_%E2%80%93_autobiografia_zawieraj%C4%85ca_wspomnienia_z_okresu_dzieci%C5%84stwa&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiek_m%C4%99ski_%E2%80%93_zwyci%C4%99ski&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82y_Jaguar
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Motyle_mego_%C5%BCycia&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zwierz%C4%99ta_mego_%C5%BCycia&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kobiety_mej_m%C5%82odo%C5%9Bci&action=edit&redlink=1


„Do przyrody podchodzę przede wszystkim uczuciowo i z sercem” – wyznał Fiedler w audycji 

Marii Dzięgielewskiej w 1974 roku. – „Kochając słońce nie zamykam oczu na cienie, chociaż 

wiem, że w życiu jest więcej słońca niż cieni. O tym właśnie piszę w moich książkach”. 

Ciekawe linki: 

Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie - http://www.fiedler.pl/sub,pl,arkady-

fiedler.html 

Dywizjon 303 - https://pl.wikipedia.org/wiki/Dywizjon_303_(ksi%C4%85%C5%BCka) 

 

Zapraszam Was do sięgnięcia po książki tego znakomitego pisarza.  

Bibliotekarz Dorota Hałat. 
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