
Anansi and Wisdom

Anansi i Wiedza

 Ghanaian folktale
 Wiehan de Jager
 English / Polish

 Level 3

(imageless edition)

Storybooks Poland
global-asp.github.io/storybooks-poland
Anansi and Wisdom / Anansi i Wiedza

Written by: Ghanaian folktale
Illustrated by: Wiehan de Jager

Translated by: Aleksandra Migorska (pl)

This story originates from the African Storybook
(africanstorybook.org) and is brought to you by
Storybooks Poland in an effort to provide children’s
stories in Poland’s many languages.

This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution 3.0 International License.

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0



Long long ago people didn’t know anything. They didn’t
know how to plant crops, or how to weave cloth, or how to
make iron tools. The god Nyame up in the sky had all the
wisdom of the world. He kept it safe in a clay pot.

• • •

Dawno, dawno temu ludzie nic nie wiedzieli. Nie potrafili
uprawiać roślin, tkać tkanin, ani wytwarzać narzędzi
żelaznych. Bóg Nyame wysoko w niebie posiadał wiedzę
całego świata. Przechowywał ją bezpiecznie w glinianym
kociołku.
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It smashed into pieces on the ground. The wisdom was
free for everyone to share. And that is how people learned
to farm, to weave cloth, to make iron tools, and all the
other things that people know how to do.

• • •

Kociołek wiedzy uderzył o ziemię i rozbił się na kawałki.
Wiedza stała się dostępna dla wszystkich i wszyscy mogli
się nią teraz dzielić. I właśnie w ten sposób ludzie nauczyli
się jak uprawiać ziemię, tkać tkaniny, wytwarzać narzędzia
żelazne oraz wielu innych zajęć, które ludzie wiedzą jak
wykonywać.
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One day, Nyame decided that he would give the pot of
wisdom to Anansi. Every time Anansi looked in the clay
pot, he learned something new. It was so exciting!

• • •

Pewnego dnia Nyame zdecydował, że odda swój kociołek
wiedzy Anansi’owi. Za każdym razem, gdy Anansi zaglądał
do kociołka, uczył się czegoś nowego. Było to bardzo
ekscytujące!
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In no time he reached the top of the tree. But then he
stopped and thought, “I’m supposed to be the one with all
the wisdom, and here my son was cleverer than me!”
Anansi was so angry about this that he threw the clay pot
down out of the tree.

• • •

Bardzo szybko dotarł na czubek drzewa. Nagle zatrzymał
się i pomyślał: „To ja powinienem być tym, który posiada
całą mądrość, a to mój syn okazał się mądrzejszy ode
mnie!” Anansi rozzłościł się tak bardzo, że zrzucił kociołek z
drzewa.

6



Greedy Anansi thought, “I’ll keep the pot safe at the top of
a tall tree. Then I can have it all to myself!” He spun a long
thread, wound it round the clay pot, and tied it to his
stomach. He began to climb the tree. But it was hard
climbing the tree with the pot bumping him in the knees
all the time.

• • •

Chciwy Anansi pomyślał: „Schowam kociołek na czubku
wysokiego drzewa. Wtedy będę miał go tylko dla siebie!”
Uprządł długą nić, obwiązał nią kociołek i przywiązał go do
swojego brzucha. Anansi zaczął wspinać się na drzewo, ale
nie była to łatwa wspinaczka bo kociołek ciągle uderzał go
w kolana.
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All the time Anansi’s young son had been standing at the
bottom of the tree watching. He said, “Wouldn’t it be
easier to climb if you tied the pot to your back instead?”
Anansi tried tying the clay pot full of wisdom to his back,
and it really was a lot easier.

• • •

Przez cały czas, synek Anansi’ego stał pod drzewem i
obserwował swojego ojca. Nagle powiedział: „Czy nie
byłoby Ci łatwiej wspiąć się na drzewo, gdybyś przywiązał
kociołek do swoich pleców?” Anansi przywiązał kociołek do
pleców i faktycznie wspinaczka stała się dużo łatwiejsza.
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