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HANS CHRISTIAN ANDERSEN (1sos-1s1s) 

nórca nieśmiertelnych bajek, stał 

ę najpopularniejszym Duńczykiem 

jednym z najpopularniejszych pi 
sarzy świata. Jego twórczość dla wielu 
ludzi na całym świecie stanowi najdroższe 
wspomnienie dzieciństwa, wspomnienie 
pierwszej książki i pierwszego wzruszenia 
I iterackiego. 

Urodził się w małym, biednym, brudnym 
miasteczku Fionni. Rzadko który z pisarzy 
miał tak nieszczęśliwe dzieciństwo jak on . 
Może dlatego myśl jego zawsze krążyła 

wokół nieszczęśliwych, słabych, chorych 
dzieci. Dlatego rozpoczął opowiadać swoje 
bajki dzieciom, pragnąc każde dzieciństwo 
ozdobić swą nieujarzmioną, tęczową fan
tazją. Swoje życie Andersen opowiedział 

w słynnej autobiografii, noszącej tytuł Baj
ka mojego życia . Właściwie dzieciństwo 

i młodość Andersena były jeszcze gorsze, 
niż je sam pisarz przedstawia . Matka pracz
ka, ojciec szewc, o piętnaście lat od niej 
młodszy, starsza nieślubna siostra, śmierć 
rodzeństwa w dzieciństwie, alkoholizm 
i demencja spotykane w najbliższej rodzi
nie, trudne warunki bytu - oto szczegóły 
nędzy Andersena. W szarzyźnie tej jaśnieje 
jedna postać, świetlana i ważna . Postać 

babci - matki ojca, która jedyna tylko była 
dobra. To babka opowiada/a mu bajki, 
upiększając wymyślonymi przygodami mo
notonię nędznego dzieciństwa . Andersen 
jako dziecko był niespokojny, nerwowy, 
skłonny do snów na jawie. 

O tym, jak się czuło to dziecko, opowie
dział dorosły już pisarz we wzruszającej 

bajce autobiograficznej Brzydkie kaczątko : 

„Nieważne, że urodziłem się na kaczym 
podwórku, ważne, że wyklułem się z ła 

będziego jajka:· Dziwne było jego życie, 

samotne, niespokojne, chciwe wrażeń 

i sławy, pełne nigdy nie zaspokojonych 
ambicji. Szukając sławy w dramatach i po
wieści, jak gdyby na marginesie, niechcący 
tworzył swoje najważniejsze dzieło - ba
śnie, o których mówił: „Pi sałem je zupełnie 
tak, jakbym je chciał opowiedzieć dzieciom:' 
Baśnie te do dziś urzekają prostotą fabuły 
i stylu, a jednocześnie głębią refleksji. Pełne 
ciepła i sentymentalnego humoru, niosą 

optymistyczne przesłanie. Stały się ulubio
ną lekturą dla dzieci i dorosłych na całym 
świecie, zostały przetłumaczone na wiele 
języków. 

Wszystkie utwory Andersena wyrastają 

z rzeczywistych ludzkich przeżyć. Każdy 

może być brzydkim kaczątkiem przemie
nionym w łabędzia, ziarnkiem grochu, 
które wykiełkowało, syreną zasługującą na 
duszę. Andersen prawdy przeznaczone dla 
dorosłych potrafi przekazać tak, by trafiły 
również do dzieci. 

Najbardziej znane baśnie Andersena: 
Brzydkie kaczątko 
Calineczka 
Czerwone trzewiki 
Dzielny ołowiany żołnierz 
Dziewczynka z zapałkami 
Królowa śniegu 
Księżniczka na ziarnku grochu 
Mała syrena 
Nowe szaty cesarza 
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IZABELA FIRLA* I MARIA MOLENDA* 

DARIUSZ WARAKSA 

HALINA PASEKOVA 

PAWEŁ NIEDOBA 

ANNA PAPRZYCA 

DOROTA MOLIN* I JOLANTA SZWED* 

KLAUDIUSZ SZYMICZEK 

KATARZYNA WOJCZYK 

MAŁGORZATA MICHEJDA* I IZABELA SAJDOK* 

PAWEŁ NIEDOBA 

JANUSZ KACZMARSKI 

RYSZARD MALINOWSKI 

RYSZARD POCHROŃ 

KLAUDIUSZ SZYMICZEK 

LIDIA CHRZANÓWNA 

JANUSZ KACZMARSKI 

MAŁGORZATA PIKUS 

MARIUSZ OSMELAK 

LIDIA CHRZANÓWNA 

RYSZARD POCHROŃ 

RYSZARD MALINOWSKI 

PAWEŁ NIEDOBA 

MARIUSZ OSMELAK 

ŚNIEŻYNKI, DZIECI, DUCHY, KWIATKI JOLANTA SZWED* 

DOROTA MOLIN* 

EWA SAJDOK* 

MAGDALENA NIEDOBA* 

* UCZENNICE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM 

INSPICJENT ANNA SZOŁTYS 

SUFLER IWONA BAJGER 



Izabela Firla i Mariusz Osmelak 
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INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, 
OGŁOSZENIA, SPORT. 

INFORMACJE O PRENUMERACIE: 
KANCELARIA KONGRESU POLAKÓW W CZ. CIESlYNIE, UL. 558 711 453 

REDAKCJA „GL" W CZ. CIESZYNIE, TEL. 558 731 766, E·MAIL: SEKRETARIAT@GLOSLUDU.CZ 

. 
KLUB POLSKIEJ PRASY I KSIĄZKI 

KSIĘGARNIA 
Danuta \\7irt/1 

ul. Czapka 7 - 737 Ol Czeski Cieszyn 
God:::iny otwarcia: 

Po-Pt 9.00-12.00 13.00-17.00 
ze soLioty ksi~·garnia niccynna 

ZAPRASZAMY 
kl.: 558 740226 

ksiegarnia@} połon ica .cz 

Vóiene damy a pónove, 
dovoluji si Vós pozvat do rozslrene prodejny kvetin na ulici Bezrućove 

a prodejny kvetin U mlyna na ulici Ostravske. 
V o bo u prodejnóch kvetin Vóm krome tradicni vazby kvetin nabizime: 

<ail ~ ~IQ'lm~ 0 vazby kvetin z tropickVch a subtropickVch rostlin 0 ~ 
LS' ~ ED'0:::J'0VU\J!}}) 0 vazbu exkluzivnich kytic ® smutecni vazbu 0 

-~=$~~~= 0 vazbu svatebnich kytic die pfipravenych katalogu ® 
::s: 0 dorucovóni kvetin po cele ĆR 0 

Dekujeme za dosavadni pfizeii a tesime se na dalsi Vase nóvstevy 
- jmenem celeho kolektivu Silvie Petrósovó • 1 

Tel. 558 711 099 

PARTNER 
'V" 'V" ; ; 

TESINSKEHO DIVADLA 

TRINECKE ZELEZ..\RNY, A.S„ PR0MYSLOVA 1000, 739 70, TRINEC 
TEL.: 558 531 111, FAX: 558 331 831, WWW.TRZ.CZ 






