Adam Bahdaj – biografia i charakterystyka twórczości
Biografia
Adam Bahdaj (ps. Jan Kot, Dominik Damian) – niezwykle uzdolniony pisarz pochodzenia
polskiego, a także tłumacz z języka węgierskiego; ojciec Marka Bahdaja – scenarzysty
filmowego. Urodził się 2 stycznia 1918 r. w Zakopanem. Zmarł zaś 7 maja 1985 r. w Warszawie.
Dzieciństwo pisarza nie wyróżniało się niczym szczególnym. Jako młodzieniec Adam Bahdaj
podjął studia na Wydziale Prawa UJ w Krakowie, ale miał też inne zainteresowania, co
potwierdzają późniejsze studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Pisarz był niezwykle związany z ojczyzną i brał udział w walkach o odzyskanie niepodległości.
Był uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939 r. oraz działaczem Polonii na Węgrzech. W trakcie
trwania II wojny światowej pracował jako kurier tatrzański. Następnie w 1945 r. powrócił do
kraju, by zająć sią już działalnością pisarską.
Charakterystyka twórczości
Największą pasją Adama Bahdaja była właśnie literatura i już od najmłodszych lat marzył, aby
zostać pisarzem. Debiutował w latach 40 – tych. Wówczas pod pseudonimem Jan Kot ukazał
się tomik jego poezji „Iskry spod młota”. Przede wszystkim jednak znaczną część swej
twórczości pisarz poświęcił dzieciom i młodzieży. Do najbardziej znanych utworów
przeznaczonych właśnie dla nich należą m. in. „Podróż za jeden uśmiech”, „Wakacje z
duchami”, „Telemach w dżinsach”, „Gdzie twój dom Telemachu?”, „Stawiam na Tolka Banana”,
„Piraci z wysp śpiewających” czy też „Mały pingwin Pik – pok”. Dzieła te zdobyły uznanie
czytelników, którzy chętnie sięgają po nie do dnia dzisiejszego. Niektóre z tych utworów weszły
nawet na stałe do kanonu lektur szkolnych.
W ocenie krytyków Bahdaj szybko został uznany za naprawdę dobrego twórcę, stąd też
przyznano mu wiele prestiżowych nagród literackich. W plebiscycie czytelników „Płomyka” i
„Świata Młodych” wyróżniono go w 1970 r. nagrodą Orle Pióro dla najpopularniejszego pisarza.
Z kolei w 1974 r. otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za całokształt twórczości dla dzieci
i młodzieży.
Co ważne – na podstawie wielu jego książek nakręcono filmy i seriale.
W latach 1988 – 1992 zrealizowano 26 – odcinkowy animowany serial lalkowy „Mały Pingwin
Pik – Pok” w oparciu o książkę pisarza. Bohaterem serialu jest pingwinek, który nie chce już
dłużej siedzieć na Wyspie Śnieżnych Burz i postanawia zwiedzić świat.
Pisarz jest też autorem powieści sensacyjnych, które tworzył pod pseudonimem Dominik
Damian.
W 1974 r. z okazji jubileuszu Polski Ludowej odznaczono go Złotym Krzyżem Zasługi.
Adam Bahdaj zmarł 7 maja 1985 r. w Warszawie. Pochowano go na Cmentarzu Północnym w
Warszawie.
Twórczość:

• „Mały ratownik” (1953)
• „Narciarski ślad” (1954)
• „Droga przez góry” (1956)
• „Do przerwy 0:1” (1957)
• „O siódmej w Budapeszcie” (1958)
• „Order z księżyca” (1959)
• „Wakacje z duchami” (1961)
• „Uwaga! Czarny parasol!” (1963)
• „Podróż za jeden uśmiech” (1964)
• „Piraci z Wysp Śpiewających” (1965)
• „Kapelusz za sto tysięcy” (1966)
• „Stawiam na Tolka Banana” (1966)
• „W stronę Kansas City” (1969)
• „Czarne sombrero” (1970)
• „Telemach w dżinsach” (1979)
• „Gdzie twój dom, Telemachu?” (1982)
Seria Poczytaj mi mamo
• „Księżycowy koncert” (1965)
• „Nad strumykiem” (1965)
• „Najpiękniejsza fotografia” (1968)
• „Malowany ul”(1971)
Dla dzieci
• „Festyn w Bławatkowie” (1958)
• „Wąsik” (1964)
• „Pilot i ja” (1967)
• „Mały pingwin Pik-Pok” (1969)
• „O piracie Rum-Barbari” (1971)
• „Pan Piramido z trzynastego piętra” (1973).

