Alfred Szklarski (21 stycznia 1912 w Chicago - 9
kwietnia 1992 w Katowicach)
Ten polski pisarz z Chicago,
dziś każdy czytelnik zna go,
z Tomkiem Wilmowskim
przemierzał lądy,
plus bosman, stary menago.
(ebs)

Alfred Szklarski - autor cyklu powieści o Tomku Wilmowskim. Publikował także pod pseudonimami Alfred
Bronowski, Fred Garland, Aleksander Gruda, Alfred Murawski.
Urodził się 21 stycznia 1912 w Chicago jako syn Andrzeja Szklarskiego, działacza Organizacji Bojowej
PPS zmuszonego w 1908 do emigracji, oraz Marii z domu Karkosik. Jako szesnastolatek przeniósł się wraz
z matką i starszą siostrą do Polski, ponieważ wybuch Wielkiego Kryzysu zmusił ojca do odesłania żony
wraz z dziećmi do Polski. Od 1928 mieszkał we Włocławku (rodzinnym mieście matki), a od 1932 w
Warszawie, gdzie w latach 1932-1938 studiował w Szkole Nauk Politycznych na Wydziale
Konsularno-Dyplomatycznym. Na uczelni poznał swoją przyszłą żonę Krystynę. Pobrali się 1 września
1939 w kościele pod wezwaniem św. Jakuba.
W latach okupacji opublikował pod pseudonimem Aleksander Gruda trzy przygodowe powieści dla
dorosłych: "Żelazny pazur" (1942), "Krwawe diamenty" (1943) i "Tajemnica grobowca" (1944). Powieści
te były drukowane w polskojęzycznych pismach wydawanych przez okupanta przez Polaków zwanych
"gadzinówkami". Od sierpnia 1944 był żołnierzem Armii Krajowej, pod pseudonimem "Szklarz" brał udział
w powstaniu warszawskim. Następnie przez kilka miesięcy mieszkał w Krakowie, a od lutego 1945, aż do
śmierci, w Katowicach. Zmarł 9 kwietnia 1992.
W 1949 za publikacje w "gadzinówkach" został skazany na karę 8 lat więzienia, zwolniony na mocy
amnestii w 1953. W 1951 jego utwory pisane pod pseudonimem Alfred Bronowski zostały wycofane z
polskich bibliotek oraz objęte cenzurą. W latach 1954-1977 był redaktorem w katowickim wydawnictwie
"Śląsk". Od 1957 nakładem tego wydawnictwa ukazywały się kolejne powieści z cyklu o Tomku
Wilmowskim. Były wielokrotnie wznawiane. Jest patronem wielu polskich szkół.
https://www.youtube.com/watch?v=bnloeITqjS4&spfreload=10
Powieści o przygodach Tomka Wilmowskiego:
• "Tomek w krainie kangurów", 1957
• "Przygody Tomka na Czarnym Lądzie", 1958 (od 1991 "Tomek na Czarnym Lądzie")
• "Tomek na wojennej ścieżce", 1959
• "Tomek na tropach Yeti", 1961
• "Tajemnicza wyprawa Tomka", 1963
• "Tomek wśród łowców głów", 1965
• "Tomek u źródeł Amazonki", 1967
• "Tomek w Gran Chaco", 1987

• "Tomek w grobowcach faraonów", 1994, tom wydany pośmiertnie, dokończony przez ks. Adama
Zelgę na podstawie notatek pozostawionych przez autora.
Zapowiadana od 1978 ostatnia część pt. "Przygody Tomka na Alasce" nie ujrzała światła dziennego.

