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 NOWY CYKL Z LEKTURĄ SZKOLNĄ ZA PAN BRAT  

Janina Porazińska:  „Pamiętnik Czarnego Noska” 

Tytuł 

Tytuł książki sugeruje, że będzie ona zbiorem zapisków, wspomnień bohatera, 

który będzie narratorem. W tym przypadku opowiadającym swe przygody 

jest miś o imieniu Czarny Nosek.  

Kim jest bohater 

Czarny Nosek to mały miś z wielkimi, choć zwyczajnymi marzeniami. Siedzi grzecznie na sklepowej witrynie 

i czeka...  na kogoś, kto go pokocha. Tak po prostu – pokocha dziecięcym, niewinnym serduszkiem. Pewnego dnia pojawiła 

się mała dziewczynka Małgosia, która, zobaczywszy misia, zakochała się w nim od razu. Od tego dnia zostali wyjątkową parą.  

Czas i miejsce akcji 

Akcja powieści toczy się w Warszawie w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Miejsca przygód Czarnego  Noska to różne 

miejsca: sklep z zabawkami, mieszkanie  właścicielki misia Małgosi, Łazienki Królewskie, redakcja  pisma dla dzieci 

czy mieszkania innych członków rodziny.  

Tematyka 

Głównym tematem książki są perypetie Czarnego Noska, mieszkającego z Małgosią i jej mamą w Warszawie.  

Czarny Nosek to nie lada ancymon i co rusz wpada w jakieś tarapaty! Kłopoty, wyzwania, trudności i zmartwienia to jego 

chleb powszedni, jednak zawsze na końcu trafia w ramiona swojej towarzyski, w których znajduje miłość, ciepło i ukojenie. 

Poprzez swoje przygody Czarny Nosek uczy się otwartości na innych ludzi , poznaje i rozumie jaką wartość ma rodzina i dom.  



Kompozycja 

Książka została podzielona na krótkie rozdziały, z których każdy opisuje historię misia. Każdy rozdział jest ze sobą powiązany.  

Przesłanie 

W przygodach Czarnego Noska wielką rolę odgrywa miłość, przyjaźń, zaufanie i oddanie. Rrazem z bohaterem odkrywamy 

znaczenie tych wartości. Autorka zachęca również czytelników do  poznawania otaczającego świata i otwartości na ludzi.  

Bohaterowie 

Czarny Nosek 

Czarny Nosek jest pogodnym, sympatycznym pluszowym misiem, który przez swoją ciekawość świata ciągle pakuje 
się w jakieś kłopoty. Dzięki swoim przygodom wiele dowiaduje się o polskich zwyczajach, tradycjach, poznaje piękne 

krajobrazy. Zaczyna zrozumieć znaczenie takich wartości jak miłość czy przyjaźń. 

Małgosia 

 Mała dziewczynka i właścicielka Czarnego Noska, 
którego kupuje wraz z mamą w sklepie z 

zabawkami. Bardzo kocha swoją Przytulankę i gdy 
Miś gubi się w różnych okolicznościach – zawsze 

go odnajduje. W czasie nauki w szkole  oddaje 
Czarnego Noska do redakcji dziecięcego 
czasopisma. 

Mama Małgosi 

Kupuje córeczce tytułowego misia. Czarny Nosek 

opisuje mamę jako ciepłą i dobrą kobietę. 

 

Julcia 

Dziewczynka, która znalazła misia gdy zgubił 

się w lesie. Nadała misiowi imię Kosmaczek. 

Pan Michał 

Malarz, twórca pokoju, w którym miś odpisywał na 
redakcyjne listy. 

Bukiet -  Pies, który uratował Czarnego Noska z opresji. 

Zajączek – uratowany w górach przez misia z powodzi. 

Dzięki niemu mis poznał i zrozumiał co znaczy wdzięczność. 



Plan wydarzeń 

1. Przedstawienie głównego bohatera i 
opis zajęć w redakcji  

2. Początek pracy kronikarskiej 
3. Retrospekcja i opis dawnego życia w sklepie z 
zabawkami 

4. Poznanie Małgosi 
5. Pierwsze przygody w mieszkaniu nowej właścicielki 

6. Spacer w parku i samotnie spędzona noc 
7. Odnalezienie i powrót do mieszkania Małgosi 
8. Wizyta u cioci dziewczynki 

9. Wycieczka do lasu 
10. Noc spędzona w lesie 

11. Spotkanie z Julcią i poznanie wiejskiego życia 
12. Ponowny powrót do Małgosi 
13. Wakacyjny wyjazd z góry 

14. Podróż pociągiem 
15. Pobyt u juhasów 

16. Odnalezienie przez Małgosie 
17. Poznanie góralskich zwyczajów świątecznych 

18. Powrót do Warszawy 
19. Przenosiny do redakcji 
20. Ponowne zamieszkanie z Małgosią 

Posłuchaj 

audiobooka!  

Wciśnij klawisz Ctrl 

I kliknij w obrazek! 

 

 

 

O AUTORCE  

 
Janina Porazińska urodziła się 29 września 

1888 roku w Lublinie.  

Ukończyła studia na Wydziale Przyrodniczym 

na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.  

Była także tłumaczką z języka szwedzkiego. 

Współpracowała z czasopismami dla dzieci 

„Przyjaciel Dzieci”, „Promyk”, 

„Promyczek”. W 1917 roku założyła 

czasopismo „Płomyk”, a dziesięć lat później 

stała się redaktorką naczelną „Płomyczka”, „Słonka” i 

„Poranka”. Za jej twórczość i działalność przyznano jej wiele 

nagród: Związku Literatów Polskich, nagroda miasta Warszawy 

(1957), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, została 

też Kawalerem Orderu Śmiechu (1969). 

 

Do jej najsłynniejszych utworów zaliczamy: 
 
• 1925: „W Wojtusiowej izbie” 

• 1929: „Kopciuszek” 
• 1933: „Jaś i Kasia” 

• • 1938: „Baśń o siedmiu krukach” 
• 1946: „O dwunastu z Zapiecka” 
•  1952: „Za górami... za lasami...” 

• 1955: „Za trzydziewiątą rzeką” 
• 1957: „Kto mi dał skrzydła” 

• 1958: „Wesele Małgorzatki” 
• 1959: „Pan Twardowski w Czupidłowie” 
• 1961: „Czarodziejska księga” 

• 1964: „Pamiętnik Czarnego Noska” 
• 1967: „Moja książeczka” 

• 1971: „Nad wiślaną wodą” 
• 1973: „Szewczyk Dratewka”.  
Źródło: eszkola.pl/jezyk-polski/pamietnik-czarnego-noska 

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


 

QUIZ O MISIACH Z BAJEK  
 

 
1. Który miś miał klapnięte uszko? 

a. Colargool 
b. Miś Uszatek 
c. Kubuś Puchatek 

2. Gdzie mieszkał Kubuś Puchatek? 
 

a. W przyjaznym lesie 
b. W leśnej krainie 
c. W Stumilowym Lesie 

 
3. Co było przysmakiem Gumisiów? 

 
a. Sok z gumi jagód 
b. Sok truskawkowy 
c. Lody waniliowe 

 
4. Jak miał na imię niedźwiedź - przyjaciel Mowgliego 

w bajce "Księga Dżungli"? 
 

a. Malone 
b. Baloo 
c. Tobi 

 
5. Od czego pochodzi imię misia Paddingtona? 

 
a. Od nazwy stacji kolejowej w Londynie 
b. Od nazwy parku w Londynie 
c. Od nazwy ulubionego deseru Misia 

 
 

6. Z kim przyjaźni się główny bohater zamieniony 
w  niedźwiedza w bajce „Mój brat niedźwiedź”? 
 
a. Z wiewiórką Nialą 
b. Z łosiem Rutt 
c. Z niedźwiedziem Kodą 

 
7. Co było marzeniem Misia Colargola? 

 
a. Zostanie kucharzem 
b. Zostanie śpiewakiem 
c. Zbudowanie nowego domu 

 
Rozwiązanie: 1b, 2c, 3a, 4b, 5a, 6c,7b.  oprac. własne 

 OBEJRZYJ BAJKI Z MISIEM USZATKIEM 

Wciśnij klawisz Ctrl i kliknij w obrazek 

 

 

 

                   „Farby”                              „Byłem tu pierwszy” 

https://www.youtube.com/watch?v=i3TjCPLRzNw
https://ninateka.pl/film/bylem-tu-pierwszy-nowe-przygody-misia-uszatka-1


 


