
WARTO WIEDZIEĆ… 

 

4. KILKA CIEKAWOSTEK O ANDERSENIE 

 

 

 

Z okazji niedawno obchodzonego Międzynarodowego Dnia Książki dla 

Dzieci chcemy przedstawić  kilka faktów - ciekawostek o najsłynniejszym          

w dziejach baśniopisarzu - Hansie Christianie Andersenie 

1. Hans Christian Andersen urodził się w biednej rodzinie, choć jego ojciec 

twierdził, że jego ród ma szlacheckie korzenie. Ojciec sam robił dla chłopca 

zabawki, umożliwił mu także oglądanie przedstawień lokalnej trupy teatralnej. 

Matka była analfabetką. W krainę baśni pierwsza wprowadziła go babcia (ze 

strony ojca). 

2. Andersen cierpiał na dysleksję, a w jego tekstach roi się od błędów. Być 

może dlatego wolał opowiadać, niż pisać, a jego styl przypomina język 

mówiony. Wydawcy poprawiali literówki i błędy, jednak nie ingerowali w styl 

tekstów. 



3. Wielki baśniopisarz początkowo chciał zostać aktorem. Jako 14-latek śpiewał 

wysokim głosem. Wkrótce jednak zaczął przechodzić mutację i stracił swój 

piękny głos.  

4. Andersen nie był  zbyt dumny z tego, że pisze baśnie. Uważał, że inne gatunki 

są bardziej wartościowe, a skoro nie umiał ich tworzyć, chciał nawet kiedyś 

rzucić pisanie. Na szczęście tego nie zrobił!  

5. Baśnie Andersena zostały zekranizowane przez Disneya, jednak nie są one 

zbyt wierne. Historie Andersena często kończą się źle, np. Mała Syrenka 

popełnia samobójstwo, rzucając się do oceanu i zamieniając w morską pianę.  

6. Andersen nie był zbyt przystojny, właściwie uważano go za brzydkiego 

mężczyznę. Niektórzy biografowie sądzą, że „Brzydkie kaczątko” jest opowieścią 

opartą na doświadczeniach z dzieciństwa baśniopisarza.  

7. Choć wielokrotnie był zakochany, Andersen nigdy się nie ożenił.  

8. Pisarz bardzo dużo podróżował. W sumie na podróżach zeszło mu 9 lat życia. 

Zwiedził niemal całą Europę. 

9. Cierpiał na liczne fobie: bał się psów, pożarów oraz pogrzebania żywcem. 

Przed zaśnięciem na wszelki wypadek zostawiał przy łóżku kartkę "ja żyję, tylko 

zapadłem w letarg" . 

10. Zmarł w 1875 roku na gruźlicę w wieku 70 lat.  

 

 

 

Źródło: niestatystyczny.pl, lubimyczytac.pl 

 

 

 

 

 

 

http://www.lubimyczytac.pl/


5. ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH 

 

 

 

W związku z tym wydarzeniem przedstawiamy wyniki badań na temat 

kupowania książek w Polsce i na świecie , które zostały 

przeprowadzone przez portal Picodi w marcu 2019 roku wśród             

7800 osób z 41 krajów, w tym Polski.  

 

 

KLIKNIJ → Kupowanie książek w Polsce i na świecie 

 

 

 

https://www.picodi.com/pl/mozna-taniej/kupowanie-ksiazek-w-polsce-i-na-swiecie


6. CO CIEKAWEGO KRYJE POLSZCZYZNA? 

 

SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ MISTRZEM JĘZYKA POLSKIEGO 

Kliknij → Quiz 

 

Język polski — obok chińskiego, węgierskiego i fińskiego — to jeden z 

najtrudniejszych do nauki języków świata. Sprawia to skomplikowana 

gramatyka z mnóstwem wyjątków oraz syczące, szumiące i szeleszczące 

zgłoski, do których trzeba mieć giętki aparat mowy.   

 

Oto kilka ciekawostek o języku polskim: 

• Polszczyzna ma stosunkowo niewielką liczbę znaków. Alfabet składa się 

obecnie z 32 liter i oparty jest na alfabecie łacińskim.  

• Szacuje się, że język polski jest ojczystym językiem dla około 44 mln 

ludzi na świecie. 

• Pierwsze znane pełne zdanie po polsku pochodzi z Księgi Henrykowskiej 

z 1270 roku: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”.  

• Najstarszy druk w języku polskim ukazał się w 1475 we Wrocławiu. Były 

to trzy modlitwy katolickie „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” oraz „Wierzę 

w Boga” opublikowane w tzw. „Statutach Elyana”. 

• W 1285 na zjeździe w Łęczycy postanowiono o używaniu języka 

polskiego obok łaciny w szkołach katedralnych i klasztornych.  

• Pierwsze polskojęzyczne elementarze do nauki języka polskiego 

pojawiły się wraz z rozwojem druku już w wieku XVI.  

• Język polski wywarł wpływ na takie języki jak ukraiński, białoruski, 

litewski, rosyjski, jidysz, hebrajski, czeski, rumuński, węgierski.  

• W dużym przybliżeniu przeciętny Polak czynnie zna (używa w 

wypowiedziach) nie więcej niż kilkanaście tysięcy słów, natomiast 

biernie (rozumie, ale nie używa) – ok. 30 tysięcy słów. 

• Nasz język jest bardzo plastyczny, a Polacy uwielbiają tworzenie 

nowych słów. Konsekwencją tego, są neologizmy. W ostatnim czasie 

powstało wiele językowych pomysłów: plażing, urlop tacierzyński, 

alternatywka, jesieniara, parawaning, czy blogerka, youtuberka, 

instagramerka, influencerka. 

https://www.quizme.pl/quiz/start/1864993086


• Bardzo często w języku polskim poprawne są dwie fory językowe 

jednego wyrazu, jak będę biegał / będę biegać lub pokoi / pokojów. 

• Język polski z roku na rok staje się coraz popularniejszy, jako język 

obcy. Obecnie uczy się go około 10 000 osób na całym świecie.  

• Zgodnie z artykułem 12 ust. 2 ustawy o języku polskim Rada Języka 

Polskiego nie rzadziej niż co dwa lata przedstawia Sejmowi i Senatowi 

sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego. Sprawozdanie jest 

publikowane w postaci druku sejmowego (senackiego). 

• Język polski jest jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej.  

 

Szanujmy polszczyznę i posługujmy się nią poprawnie, bo to zaszczyt mówić         

i pisać bezbłędnie w tak trudnym i pięknym języku.  

 

 

 

Źródło: brudnopisokularnicy.pl, stacjaksiążka.pl 

http://www.brudnopisokularnicy.pl/

