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Baśnie o brzydkim kaczątku, księżniczce na ziarnku grochu czy też małej
syrence znają dzieci na całym świecie. Ale czy wiedzą, jak wyglądało życie

twórcy najpiękniejszych baśni?
 

Duński poeta i pisarz Hans Christian Andersen stał się sławny na całym
świecie przez swoje baśniowe opowiadania dla dzieci. Pisarz nie miał
własnych dzieci, ale sam do końca życia pozostał dużym dzieckiem,

lubiącym romantyczny świat fantazji.
 

Andersen urodził się 2 kwietnia 1805 roku w duńskim mieście Odense,
które leży na wyspie Fionii. Jego rodzice, Hans i Anne Marie, należeli do

najbiedniejszych mieszkańców miasteczka. Ojciec był czeladnikiem
szewskim, a matka przed ślubem pracowała jako służąca. Ojciec nie lubił

swojego zajęcia, marzył o kształceniu się. Jedynie chwile spędzane z
synem na robieniu zabawek lub wypełnione głośnym czytaniem sprawiały
mu przyjemność. Z kolei babcia Hansa Christiana opowiadała wnukowi -

którego nazywała pieszczotliwie Hosi - piękne i dziwne baśnie. Nikt, tak jak
ona, nie potrafił snuć barwnych opowieści o duchach, strachach, syrenach
czy dobrych wróżkach. Chłopiec bardzo lubił słuchać różnych opowiadań,
zresztą niektóre baśnie ludowe, posłyszane wtedy, znalazły swoje miejsce

w literaturze dorosłego Andersena.
 

Andersen napisał prawie 160 baśni, a jego książki zostały przetłumaczone
na około 125 języków. W baśniach tych wciąż odnajdujemy siebie, jest w

nich miejsce na radość i smutek, na łzy i śmiech.

Tyle baśni napisałem, 

wszyscy dobrze je znacie: 

o ołowianym żołnierzu, 

o księciu – świniopasie, 

o dziewczynce z zapałkami, 

kominiarczyku, pasterce 

i o słowiku cesarza, 

co takie dobre miał serce…

BAŚNIOWY ŚWIAT

ANDERSENA



 
Kochają Andersena wszyscy - i dzieci i dorośli na całym świecie,
wszędzie tam, gdzie kocha się stokrotki, słowiki, róże, łabędzie,

motyle. W Kopenhadze, w Ogrodzie Królewskim, stoi pomnik
pisarza, a najsławniejszym symbolem Danii jest Mała Syrenka -

postać z baśni Andersena.
 

Od 1967 roku w rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena
obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.
Każdego roku gospodarzem święta jest inny kraj. Polska była

organizatorem święta w 1979 roku. Także w tym dniu organizuje
się różne imprezy. Np. w Czechach odbywa się ogólnokrajowa

impreza m.in. wspólne czytanie. Jej celem jest wspieranie
czytelnictwa wśród dzieci.

 
Najwyższym światowym odznaczeniem w dziedzinie twórczości dla

dzieci jest Międzynarodowa Nagroda im. H. Ch. Andersena.
Medal przyznawany jest co dwa lata. Po raz pierwszy wręczony był

w 1956 roku na Kongresie w Sztokholmie.
 

Po śmierci Andersena, pośród niezliczonych telegramów, wieńców
i kwiatów od dworu królewskiego i mieszkańców Danii, od dzieci z
całego świata widniał jeden skromny napis, który w kilku słowach

powiedział najgłębszą prawdę o wielkim baśniopisarzu:
 

"Ty żyjesz, chociaż martwe masz powieki, Bo w sercach dzieci
trwać będziesz na wieki"

 



1. Była dobra, była ładna, 
zgrabna, a w dodatku
 całkiem tycia, tyciusieńka 
i mieszkała w kwiatku. 
nie lubiła mrozu zimy, 
tylko ciepło lata 
i znalazła dom wśród elfów, 
hen na końcu świata.

2. Wszyscy chórem je uznali 
za straszne brzydactwo, 
więc wciąż drwiło i szydziło 
z niego całe ptactwo. 
Biedne kaczę nie wiedziało, 
co z nim dalej będzie, 
aż w słoneczny dzień wiosenny 
stało się łabędziem.

Zadanie 1. O jaką postać z baśni chodzi?

SPRAWDŹ, CZY ZNASZ DOBRZE BAŚNIE HANSA
CHRISTIANA ANDERSENA.

3. Tu gwar, radość i zabawa, 
pachną ciepłem święta, 
a tam kuli się dziewczynka, 
bosa i zmarznięta. 
Ale smucić się za bardzo 
chyba nie potrzeba, 
bo ją babcia ukochana 
zabierze do nieba.

4. Zła królowa mrozu 
i wielkiego chłodu 
zamieniła serce chłopca 
w mały sopel lodu.
I nic na to, moi drodzy,
 poradzić nie mogę-
zanim Gerda znajdzie Kaja,
 długą przejdzie drogę.

Zadanie 2. Rozwiąż krzyżówkę



„Do jego serca wpadł także taki odłamek. Za chwilę to

serce przemieniło się w grudkę lodu.” 

„- O, bardzo źle! – powiedziała księżniczka – całą noc

oka nie mogłam zmrużyć. Nie wiadomo, co tam było w

łóżku.” 

„Wreszcie duże jajo pękło. <<Pip, pip!>> - zapiszczało

pisklątko i wylazło; było bardzo duże i brzydkie.”

„Pomimo to stał tak pewnie na jednej nodze jak inni

na dwóch i właśnie ten żołnierz bez nogi wyróżniał się

najbardziej.” 

„Pewnej nocy gdy leżała w swoim ślicznym łóżeczku,

przyszła wstrętna ropucha; wskoczyła przez okno, bo

szyba była stłuczona.” 

„Nie mogę zbudować gniazdka mego i mieszkać w

pałacu, ale pozwól mi przylatywać od czasu do czasu,

gdy sam będę miał ochotę...” 

„A narzeczona stała cały dzień na dachu i czekała.

Czeka tam pewnie jeszcze do dziś, a syn kupca

wędruje po świecie i opowiada bajki.” 

„...szaty uszyte z tej tkaniny miały cudowna własność:

były niewidzialne dla każdego, kto nie nadawał się do

swego urzędu albo też był zupełnie głupi.” 
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Zadanie 3.  Odczytaj fragmenty baśni
i odgadnij ich tytuły.



      
        
                 
            
               
        
             
      
     
         
         
     
                                           
       
      
       
             
       
                
                            
        
                   
      
                                    
         
     

Brzydkie kaczątko
Wanda Chotomska

Było brzydkie kaczątko, 
 najsmutniejsze z kaczątek,
 zahukane, malutkie i słabe.

 Dokuczali mu wszyscy 
 i nikt o tym nie wiedział,

 że z kaczątka narodzi się łabędź.
 

 Dzień dobry, panie Andersenie.
 Pan tak daleko pośród gwiazd,

 a tutaj rośnie pokolenie
 i to pytanie zadać czas:

 A co z nas będzie, co z nas będzie?
 Czy w srebrne pióra dmuchnie wiatr,

 czy wyrośniemy na łabędzie
 jak to kaczątko z dawnych lat?

 
 Jeszcze pióra za małe, 

 jeszcze skrzydeł nie widać,
 jeszcze łabędź nie gotów do lotu.

 Ej, kaczęta, słyszycie? 
 Pan Andersen w nas wierzy,

 nie możemy mu sprawić zawodu.
 

 Dzień dobry, panie Andersenie.
 My nie rzucamy słów na wiatr:

 będziemy starać się codziennie,
 żeby łabędzie ujrzał świat.

 Pan wie, co będzie, co z nas będzie,
 i już niedługo przyjdzie czas,
 że wyrośniemy na łabędzie
 i pofruniemy aż do gwiazd! 

 



Ja dziękuję panu 
 panie Janie Christianie 

 za bardzo dziecinne bajanie. 
Za kominiarczyka co kochał się w pasterce. 

 Za słowika 
 że miał żywe serce. 

 Za szkiełko Królowej Śniegu. 
 I za smutny los żołnierza cynowego. 
 Za księżniczkę na ziarnku grochu. 

Za cień 
 który trwa przy mnie wszędzie. 
 I za każde brzydkie kaczątko 

 co wie teraz 
 że łabędziem 

 będzie. 
 

List do Andersena
Joanna Kulmowa 



Przychodzę do Ciebie
 i modlę się, Panie,

 nie zapomnij w niebie
 o Hansie Christianie.
 Przygarnij Andersena

 bliziutko do siebie
 I znajdź trochę miejsca

 w nieskończonym niebie
 dla żołnierza z ołowiu

 i jego tancerki,
 dla brzydkiego kaczątka,

 dla Kaja i Gerdy.
 Dziewczynce z zapałkami
 ogrzej zmarznięte dłonie.
 Daj jej, Boże, dom ciepły,
 w którym kominek płonie.

 Nie pozwól, by ziarnko grochu
 sprawiało księżniczce ból.

 I niech się już nie ośmiesza
 przed ludem nagi król.

 Znajdź, Boże, trochę miejsca
 w tajemnych zaświatach

 dla pana Andersena
 i dla jego świata.

Modlitwa za Hansa
Christiana Andersena

Emilia Waśniowska



Gdybym miał czarodziejskie krzesiwo,
 Jak Andersen, tego jestem pewien,

 pojąłbym zaraz za żonę z baśni jakąś królewnę.
 I pies by mi wiernie służył o ślepiach jak młyńskie koła.

 Och, jeśli tylko zechcecie, to i psa tu przywołam.
 A ja usiądę na krześle z królewną swą, jak na tronie

 i w sen jak w baśń opuszczę oczy czytaniem znużone.
 Wtedy w tulipanie zamieszkam jak Calineczka,

 z ołowianym żołnierzykiem odbędę dalekie podróże,
 na wyspie nieznanej popłynę do morskiego kraju,

 gdy wyspę mi bajka wywróży.
 Ale najchętniej i najdłużej pozostanę pośród ptaków i drzew,

 wśród kwiatów, które pod mym oknem wyrosną
 i już od lata zacznę tęsknić, aż liście przebiją znów śnieg,

 by zazielenić się wiosną.

Podsłuchane w bajkach
Andersena
Józef Ratajczak



Zadanie 1.
1. Calineczka

2. Brzydkie kaczątko
3. Dziewczynka z zapałkami

4. Królowa Śniegu
 

Zadanie 2.
1. Babuleńka

2. Mała
3. Świniopas
4. Andersen

5. Igła
6. Gerda

Hasło: BAŚNIE
 

Zadanie 3.
1. „Królowa Śniegu”

2. „Księżniczka na ziarnku grochu”
3. „Brzydkie kaczątko”

4. „Dzielny ołowiany żołnierz”
5. „Calineczka”

6. „Słowik”
7. „Latający kufer”

8. „Nowe szaty cesarza”

Rozwiązanie zadań ze stron 




