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„ŚWIĘCI UŚMIECHNIĘCI”  

SERIA WYDAWNICTWA ŚWIĘTEGO WOJCIECHA,

POZNAŃ 2010-2014

Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce w pa-
ragrafi e 77 stwierdza, że: „Kult świętych i błogosławionych Kościoła 
powinien wiązać się z katechezą wyjaśniającą znaczenie świętości 
w życiu chrześcijanina. Należy dołożyć wszelkich starań, aby wierni 
znali żywoty świętych, zwłaszcza swoich patronów, patronów pa-
rafi i, diecezji i Polski. Prowadzone w Kościele polskim procesy be-
atyfi kacyjne i kanonizacyjne winny być popularyzowane przez ka-
techezę”2. Wydawnictwo Święty Wojciech (Drukarnia i Księgarnia 
św. Wojciecha w Poznaniu) wydaje książki dla dzieci w serii „Święci 
Uśmiechnięci”, przedstawiającej sylwetki świętych. Postacie świę-
tych przedstawia się dzieciom w sposób wierszowany, który przybli-
ża ich młodym czytelnikom. Autorką i ilustratorką książek z tej serii 
jest Eliza Piotrowska, historyk i krytyk sztuki, tłumaczka z języka 
włoskiego, która mieszka w Brazylii. W tej serii ukazały się książki:

1. Święty Jan Bosko – o założycielu zgromadzenia salezjanów i sa-
lezjanek

2. Święta Urszula Ledóchowska – o założycielce Zgromadzenia 
Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwanych popularnie ur-
szulankami szarymi

1 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
2 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Pol-

sce, nr 77, Kraków 2002, s. 62.
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3. Święty brat Albert – o założycielu Zgromadzenia Braci Alber-
tynów Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka Posługujących Ubo-
gim (1888 rok) i sióstr albertynek (1891 rok)

4. Święta Faustyna Kowalska – o apostołce Bożego Miłosierdzia, 
która w swoim Dzienniczku napisała, że otrzymała polecenie od Pana 
Jezusa, by szerzyć kult Miłosierdzia Bożego, oraz postarała się o nama-
lowanie obrazu Jezusa Miłosiernego na podstawie doznanego objawie-
nia. Została beatyfi kowana w Rzymie 18 kwietnia 1993 roku, kanoni-
zowana zaś 30 kwietnia 2000 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II

5. Święty Mikołaj z Miry – o prawdziwym biskupie Miry. Autorka 
demaskuje lansowane współcześnie w mediach postacie mikołajów – 
dużych czerwonych krasnali, przyjeżdżających na reniferach z Laponii

6. Święty Jan Paweł II
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Książka o Janie Pawle II przedstawia postać polskiego Papieża:

„Zawsze gdy się rodzi dziecko,
 A w nim dusza jasna, czysta,
Jest szczęśliwy i wzruszony
Bóg poeta,
Bóg artysta.
Patrzeć, jak się staje człowiek,
Jak swą wolę z Bożą spłata,
To dla Boga Stworzyciela
Najpiękniejszy spektakl świata.

* * *

Mieszkał Lolek w Wadowicach,
Małopolskim mieście, w którym
Współistniały z sobą zgodnie
Różne wiary i kultury.
Miał starszego brata Edka,
Który leczyć pragnął ludzi,
Mamę, którą bardzo kochał,
Tatę, z którym się nie nudził”.

Na końcu książki zamieszczona jest krzyżówka.

Książki z serii „Święci Uśmiechnięci” zostały podarowane Bi-
bliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przez Wydawnic-
two Świętego Wojciecha (Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha). 
W klasyfi kacji przedmiotowej w języku KABA książki są sklasyfi -
kowane jako „Literatura chrześcijańska dla dzieci – 1990-”. Nato-
miast w klasyfi kacji biblioteki UPJPII stworzonej na użytek wolne-
go dostępu do książek KDK T1.10.8, czyli „Teologia – katechetyka 
– literatura religijna dla dzieci i młodzieży”. Książki z serii „Święci 
Uśmiechnięci” są ciekawą i oryginalną formą ewangelizacji wśród 
najmłodszych. „Katecheza jest częścią (…) ewangelizacji, jej treść 
nie może być inna aniżeli ta, która jest właściwa całej i integralnej 
ewangelizacji: to samo orędzie – Dobra Nowina zbawienia – raz, 
a nawet sto razy usłyszane i przyjęte całym sercem, jest w kate-
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chezie bezustannie odkrywane przez rozważanie i systematycz-
ne badanie”3. Książki z serii „Święci Uśmiechnięci” są poetyckim 
przedstawieniem sylwetek świętych dzieciom. Lektura godna po-
lecenia bibliotekom m.in. parafi alnym, szkolnym, gminnym, woje-
wódzkim, pedagogicznym, do czytania dzieciom i wnukom, a tak-
że specjalistom w dziedzinie literatury dla dzieci i młodzieży czy 
też katechetom. Książki są wydawane w ciekawej szacie grafi cznej, 
a ilustrowała je sama autorka tekstów.

3 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, nr 26.


