
„Czytanie ze smakiem” - poznaj smak przyjaźni 

 
Colin Thiele - „Chłopiec z Burzy” i inne opowiadania 

 

 
 
        Colin Thiele to australijski pisarz i nauczyciel. Autor ponad 100 książek dla dzieci i młodzieży, 

z których kilka -jak „Chłopiec z Burzy” -było wielokrotnie nagradzanych i weszło do klasyki gatunku. 

Jego opowieści poświęcone są życiu na australijskiej prowincji, zwłaszcza w południowych rejonach 

kontynentu.   

       Zbiór zawiera sześć opowiadań, z których każde niesie piękne przesłanie. 

Co istotne, we wszystkich tych historiach  bardzo ważną rolę odgrywają młodzi ludzie. 

Bohaterowie żyją w odległych zakątkach Australii, na co dzień borykają się z jej trudnym klimatem, 

upałami, suszą. W tych warunkach bardzo mocno uwypukla się związek człowieka z naturą. Autor 

swoimi opowieściami podkreśla, jak bardzo zależni jesteśmy od praw przyrody i jednocześnie 

maleńcy wobec jej siły i ogromu. 

         "Chłopiec z Burzy" to tytułowe opowiadanie . Kilkuletni Michael mieszka z tatą w małej chatce 

nad brzegiem oceanu. Pewnego dnia podczas zabawy na plaży ratuje życie trzem osieroconym 

pelikanom. Pisklęta, znalezione w gnieździe na wydmach , pod jego opieką wyrastają na piękne, silne 

ptaki.  Tak zaczyna się niezwykle wzruszająca , pełna humoru i przygód opowieść o szczególnej więzi 

łączącej Chłopca z Burzy i Pana Parsifala-pelikana, który rezygnuje z wolności i wybiera przyjaźń z 

chłopcem. 

 Jest to piękny obraz  przyjaźni człowieka i zwierzęcia, która potrafi popchnąć do najwyższego 

heroizmu. 

          Kolejnym z poruszających opowiadań są "Dwie beczki". Tu również mamy do czynienia z 

młodym bohaterem, który po wypadku, jakiemu ulega ojciec, postanawia zadbać o dobrobyt rodziny 

i zwierząt w gospodarstwie. Chcąc wygrać z nasilającą się suszą, wyrusza w przeraźliwie trudną 

podróż po wodę. Towarzyszy mu wierny przyjaciel, koń Peter. Paul i Peter, nierozłączni, wierni sobie 

nawzajem, są przykładem wielkiego wzajemnego oddania i niezłomności charakteru. 

       W opowiadaniach tych znajdziecie przykłady niesamowitej przyjaźni, jaka może zrodzić się 

między człowiekiem i zwierzęciem. Wyraźnie widzimy w nich, jak dobre, nieskażone jeszcze 

brutalnością świata dziecięce serca, potrafią być otwarte. Możemy uczyć się od tych młodych 

bohaterów dobroci, empatii, ale też wytrwałości i siły charakteru. Jednocześnie z opowiadań płynie 

nauka, aby zawsze zachować szacunek i respekt wobec natury i rządzących nią praw. 

       Spokój - to pierwsze słowo, jakie przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o tym niezwykłym 

zbiorze opowiadań. Bo właśnie ogromny spokój wydaje się bić ze wszystkich zawartych w nim 

opowieści. Przeczytajcie i poznajcie przyjaciół , którzy wiele  mogą sobie dać i wiele mogą się od 

siebie nauczyć. 


