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Książka, którą dziś polecam traktuje o rzeczach ważnych dla każdego młodego 

człowieka. 

Proponowana książka znajduje się w zbiorach naszej szkolnej biblioteki. 

 

 

 

Jak zwykle przytaczam kilka opinii: 

 

 

 „15 znakomitych opowiadań o tym, co w życiu najważniejsze. 

Zbiór opowiadań dla dzieci w wieku 11–15 lat – o tym, co w życiu najważniejsze: o 

przyjaźni, szacunku, sprawiedliwości, odwadze, wolności, ale też optymizmie, 

życzliwości, pokojowym nastawieniu do świata… 

Autorami piętnastu opowiadań (o każdej z piętnastu wartości) są laureaci Konkursu 

Literackiego im. Astrid Lindgren, organizowanego przez Fundację ABC XXI Cała 

Polska czyta dzieciom.  

Opowiadanie o mądrości napisał zaś związany od lat z Fundacją Andrzej Maleszka, 

niezwykle popularny i lubiany autor bestsellerów dla dzieci i znakomity reżyser. 

Niewiele jest książek tak poważnie traktujących młodego czytelnika. Znakomicie 

napisana, świetnie zilustrowana – śmieszy i wzrusza, rozczula i skłania do refleksji, 

prowokuje do sporów i dyskusji.  

Na pewno nie jeden nastolatek będzie identyfikował się z bohaterami „Gorzkiej 

czekolady” – Kacprem, któremu tak trudno zdobyć się na odwagę, nastoletnią 

właścicielką wielorasowego psa Kufla, której życie będzie o wiele prostsze, gdy 

przestanie notorycznie kłamać, Jackiem i Marcinem, którzy zupełnie inaczej oceniają, 

co to szczęście, a co pech.  

W tych opowiadaniach znajdą też swoje portrety sami dorośli – czasem (jak w 

„Rajskim ptaku”) ostro zarysowane. I świat, który w tym wieku ocenia się może 

najsurowiej, ale jakże szczerze.  

Piętnaście opowiadań – piętnaście wartości na piętnastolecie Fundacji ABC XXI, 

która od lat mówi o emocjach młodych czytelników, czyli o tom, co najważniejsze.  

Od wydawcy: 

 

"Świat dzisiejszych nastolatków jest cudowny - można żyć kilkakrotnie, mieć 

supermoc i skakać wysoko na kilka pięter... w wirtualnym świecie wszechobecnych 

gier. W prawdziwym życiu dorastający młodzi ludzie często zostają sami ze swoimi 

emocjami, uczuciami, dylematami. Człowiekiem trzeba nauczyć się być. Ta książka 

może w tym pomóc". 

Joanna Brodzik, aktorka 

 

"Życie jest drogą, na której każdego z nas czeka niejeden zakręt. Wiem, że nie 

osiągnąłbym swoich celów i nie odniósł sukcesów, gdybym nie respektował 

najważniejszych wartości, takich jak szacunek, odpowiedzialność, odwaga czy 

samodyscyplina. Dlatego mam nadzieję, że wielu młodych ludzi siegnie po tę książkę, 



która może im pomóc wyjść na prostą, a także stać się dla nich drogowskazem do 

realizacji marzeń". 

Kajetan Kajetanowicz, rajdowy mistrz Europy 

"Ważna książka o ważnych sprawach – na ważny wiek". 

Dorota Koman” 
https://livro.pl/gorzka-czekolada-i-inne-opowiadania-o-waznych-sprawach-opracowanie-zbiorowe-

sku1129542938.html?gclid=EAIaIQobChMIuMyj6-Kf6QIVncqyCh1LMgQcEAAYASAAEgJNUPD_BwE&gclsrc=aw.ds 
 

 

 

 

 

 „Czy w dobie smartfonów, łatwego dostępu do internetu i plastikowych idoli 

młody człowiek wie, co tak naprawdę jest ważne? Czy potrafi dostrzec i odróżnić 

sympatię od przyjaźni, złość od nienawiści? Prawdę od fikcji? 

Z doświadczenia powiem Wam, że nie, nie potrafi. Przynajmniej moja 

Dziewięciolatka ma z tym spory problem. I wiem, że jest to jeszcze czas, kiedy 

przyjaciółka bywa kwestią umowną. Dzisiaj przyjaźnię się z Kasią, a jutro moją 

najlepszą przyjaciółką będzie Justyna. Ale kto jak nie my – rodzice – powinniśmy 

zadbać, żeby ta granica robiła się coraz wyraźniejsza? 

Ale moja babcia powtarza, że prawda jest jak czekolada. 

Gorzka – nawet zdrowsza… 

 
Książka jest zbiorem piętnastu stosunkowo krótkich opowiadań, których autorami są 

laureaci Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren, organizowanego przez Fundację 

ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom. Każde opowiadanie porusza odrębną 

tematykę dotyczącą emocji, kontaktów międzyludzkich, więzi i cech. Mamy między 

innymi historie o: miłości, sprawiedliwości, odwadze, przyzwoitości, 

odpowiedzialności czy pięknie. Każde z nich opowiada o fragmencie z życia 

przypadkowych osób. Młodszych, starszych to bez znaczenia. Gatunkowo są bardzo 

zróżnicowane. Choć większość to jednak opowiadania obyczajowe ze szkolnej ławki, 

boiska czy podwórka, znajdziemy również fantasy i przygodówkę z zapierającym 

dech finałem. 

Zbiór dedykowany jest dzieciakom między jedenastym a piętnastym rokiem życia. O 

ile rzeczywiście moja Dziewięciolatka mogłaby niektórych fragmentów nie 

zrozumieć jak należy, to nie zamykałabym żadnej górnej granicy. 

Zastanówmy się: jak wyjaśnisz dziecku czym jest przyzwoitość i że piękno to nie 

tylko to co można zobaczyć w lustrzanym odbiciu? Właściwie, że piękno to coś dużo, 

dużo więcej niż powierzchowność. Albo że sprawiedliwość ma to do siebie, że 

https://livro.pl/gorzka-czekolada-i-inne-opowiadania-o-waznych-sprawach-opracowanie-zbiorowe-sku1129542938.html?gclid=EAIaIQobChMIuMyj6-Kf6QIVncqyCh1LMgQcEAAYASAAEgJNUPD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://livro.pl/gorzka-czekolada-i-inne-opowiadania-o-waznych-sprawach-opracowanie-zbiorowe-sku1129542938.html?gclid=EAIaIQobChMIuMyj6-Kf6QIVncqyCh1LMgQcEAAYASAAEgJNUPD_BwE&gclsrc=aw.ds


czasami trzeba skrzywdzić bliską nam osobę dla jej dobra. 

Te piętnaście opowiadań w sposób bardzo miły, ciepły i jakiś taki nam bliski, poprzez 

sytuacje z dnia codziennego, pokazuje jakie zachowanie czy reakcja jest niewłaściwa 

i jak należałoby do tego podejść w sposób odpowiedni. Co najważniejsze, czytanie 

tych (można by ująć) mądrości sprawia autentyczną przyjemność. W kilku stronach 

dajemy radę poznać bohatera, jego tok myśli i nawet w jakiś sposób go polubić. 

Szczególnie spodobało mi się opowiadanie o życzliwości. O świecie, gdzie ludzie 

posiadali liczniki, które naliczały im opłaty za każdą wypowiedzianą i uczynioną 

uprzejmość. Przypomniało mi ono futurystyczny i kompletnie nieszablonowy serial 

Black Mirror (polecam!). Przykuwa uwagę swoim awangardowym, niesztampowym 

podejściem do tematu. Ile jest warte miłe słowo i czy takie opłacone uprzejmości są 

bardziej warte od zwykłego odruchu serca? 

W zasadzie mogłabym napisać po kilka zdań o każdym podtytule, ale uważam, że nie 

ma takiej potrzeby. Żeby odpowiednio zachęcić was do sięgnięcia po pozycję 

powiem, że ja, jako osoba dorosła, i z teorii potrafiąca odpowiednio zareagować, 

uznałam, że wiele wartości gdzieś mi się pogubiło po drodze. Morały opowiadań 

pokazały mi pewne rzeczy z zupełnie nowej perspektywy i że robienie „tak jak 

należy” wcale nie musi być takie trudne. 

Jeśli zdecydujecie się nabyć książkę swoim pociechom spróbujcie sami ją przeczytać. 

Złapałam się za nią z czystej ciekawości, co też moja Dziewięciolatka mogłaby 

poczytać i przyznam, że była to bardzo dobra decyzja. 

Miała śmieszne, sterczące na wszystkie strony włosy i 

naprawdę bardzo mi się podobała. Nie robiła maślanych 

oczu i czytała książki, a to wystarczyło, żebym oszalał na 

jej punkcie. 

 
Ciężko mi ją ocenić, bo to zupełnie inny rodzaj książek niż czytam na co dzień, ale 

biorąc pod uwagę to jak mnie wciągnęła, ile z niej wyniosłam i jak dobrze się przy 

niej bawiłam daję mocną ósemkę. 

Polecam!” 

 

Artykuł pochodzi ze strony: http://www.kanapaliteracka.pl/ksiazki/gorzka-czekolada-

recenzja/  
http://www.kanapaliteracka.pl/ksiazki/gorzka-czekolada-recenzja/ 

 

 „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” to zbiór 15 

opowiadań napisanych przez sześciu uznanych pisarzy literatury dziecięcej i 

młodzieżowej. W książce autorzy podjęli się trudnego tematu opowiedzenia dzieciom 

i młodzieży o wartościach, bez moralizowania czy nachalnego pouczania, ale poprzez 

http://www.kanapaliteracka.pl/ksiazki/gorzka-czekolada-recenzja/
http://www.kanapaliteracka.pl/ksiazki/gorzka-czekolada-recenzja/
http://www.kanapaliteracka.pl/ksiazki/gorzka-czekolada-recenzja/


przedstawienie zwykłych wydarzeń, które mogą przydarzyć się każdemu 

nastolatkowi czy nawet dorosłemu. Regule tej wyłamuje się tylko ostatnie 

opowiadanie autorstwa Andrzeja Maleszki, w którym pisarz, w charakterystycznym 

dla siebie stylu, do świata współczesnych młodych ludzi wprowadził wątki 

fantastyczne, a konkretnie... kosmiczne. 

Dobrze znany dzieciom i młodzieży autor - Paweł Beręsewicz (w książce znajdziemy 

jego 3 opowiadania) udowodnił , że nie tylko dzieciom zdarza się pogubić w świecie 

„ważnych spraw”. 

W pamięć zapada zwłaszcza świetnie napisane, zaskakujące, z elementami science 

fiction opowiadanie „System” przedstawiające świat po Wielkiej Reformie, w którym 

życzliwe gesty są bardzo opłacalne, ponieważ przynoszą… wymierne korzyści 

finansowe. Wystarczy opłacać w terminie swój abonament. Chyba, że się przegapi 

termin płatności, wtedy otoczenie zaczyna pokazywać zupełnie inną twarz… Czy 

kogoś w tym świecie stać jeszcze na bezinteresowną uprzejmość? 

Prawda jest jak czekolada. Gorzka - zdrowsza. 

Bohaterowie wszystkich opowiadań „Gorzkiej czekolady” stają przed jakimś 

ważnym zadaniem, wyborem lub decyzją, które nie są łatwe, bywa, że wiążą się z 

nieprzyjemnymi konsekwencjami, trudnymi emocjami, przyznaniem się przed 

samym sobą do słabości lub błędów. 

Każdy z młodych czytelników znajdzie z pewnością w książce tekst, którego temat, 

fabuła lub bohater okaże się mu bliski. 

W dzisiejszym zabieganym świecie, w którym rodzice nie zawsze znajdują czas lub 

ochotę na wpajanie dzieciom odpowiednich wzorców zachowań czy postaw 

moralnych, „Gorzka czekolada” powinna stać się lekturą obowiązkową dla młodych 

ludzi. Opowiadania mogą bowiem spełnić funkcje terapeutyczne, pomóc 

uporządkować myśli i emocje, wskazać drogę postępowania, określić, które wartości 

są ważne i co tak naprawdę oznaczają. 

Wartości 

Szacunek. Życzliwość. Uczciwość. Odpowiedzialność. Odwaga. Samodyscyplina. 

Pokojowość. Sprawiedliwość. Wolność. Przyzwoitość. Optymizm. Przyjaźń. 

Solidarność. Piękno. Mądrość. Niby wszyscy znamy znaczenie tych pojęć, ale nie 

zawsze potrafimy je bez wahania zdefiniować. Dlatego świetnym pomysłem było 

poprzedzenie każdego opowiadania zrozumiałym i jednoznacznym objaśnieniem 

przedstawianej w nim wartości przez panie Irenę Koźmińską oraz Elżbietę 

Olszewską z Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom". 

Ważne tematy, młodzi bohaterowie, współczesne problemy, to wspólne cechy 

wszystkich tekstów zamieszczonych w książce. Tekstów, które powinien przeczytać 

Czytelnik w każdym wieku. 

 

15 opowiadań o 15 wartościach na 15-lecie kampanii „Cała Polska czyta 

dzieciom! 



 

„Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” to książka, która została 

wydana z okazji Jubileuszu Fundacji „ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom". Część 

dochodów ze sprzedaży książki jest przeznaczona na działania fundacyjne. 

Inicjatorem i współwydawcą książki jest Fundacja "ABCXXI - Cała Polska czyta 

dzieciom". 

 

https://www.rodzinny-krakow.pl/czytelnia/nasze-recenzje/6021-gorzka-czekolada-i-inne-

opowiadania-o-waznych-sprawach 

 

 

 

 

 

Serdecznie polecam, 

Magdalena Cieślawska 
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