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Króciutkie, prosto i pięknie napisane oraz 
dowcipnie zilustrowane historie z  życia 
współczesnego przedszkolaka. 
Pieśniarka, kompozytorka i autorka tekstów 
piosenek – w nowej roli: AUTORKI WYJĄTKO-
WEJ KSIĄŻKI dla dzieci i... ich rodziców.
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„To nieprawda, że wszystkie dzieci są szczęś-
liwe. Nie! Nie! Ja nie...” – tak zaczyna swą 
opowieść Franek, główny bohater książki, ty-

tułowy „Przeźroczysty Chłopiec”, który we wrześniu 
zaczął chodzić do ostatniej grupy przedszkola. Dzięki 
tym opowieściom poznajemy jego przyjaciół i „ciocie 
przedszkolanki”; obserwujemy też trudne sytuacje, 
które mogą zdarzyć się każdemu dziecku: zazdrość 
o uczucia koleżanki, kłótnie w grupie (i dochodzenie 
do porozumienia, wybaczanie), rywalizację, przechwa-
lanie się, lęk po wypadku kolegi… Wraz z grupą przed-
szkolaków przeżyjemy cały rok przed-szkolny – przez 
mikołajki, Gwiazdkę, Wielkanoc, Dzień Dziecka, ale też 
wycieczkę czy występy artystów (to wszystko opisy-
wane – i rysowane – z dużym poczuciem humoru). 

A jednocześnie będziemy spędzać czas z Frankiem 
w jego domu, gdzie świat dorosłych czasami go prze-
rasta, a mimo to próbuje go na swój sposób zrozu-
mieć. Pogodzić się z częstą nieobecnością mamy, któ-
ra musi przemieniać się w „biznesłumen” (jak zapisała 
to Autorka), tęskni do dziadka, który zmarł, ale wciąż 
jest niezwykle ważną osobą w życiu wnuka... Widzimy, 
jak Franek cieszy się z wizyt babci i uwielbiającego jej 
placuszki pana Fafika z pieskiem Fafisiem, jak bacz-
nie obserwuje tatę; i oczywiście trochę rozrabia (choć 
przecież nie chciał podpalić tych firanek...), trochę 
wspomina, trochę filozofuje....
Piękne jest też myślenie magiczne Franka (tak cha-
rakterystyczne dla wielu dzieci), bez którego nie było-
by jego wspaniałej przyjaźni z Panem Balonem. 

 T o  t r z e b a  w i e d z i e ć

Antonina Krzysztoń wydała 17 płyt. Zadebiutowa-
ła w 1981 roku na Przeglądzie Piosenki Prawdziwej 
w Hali Oliwii. W 1983 roku wygrała Krakowski Studen-
cki Festiwal Piosenki. Pierwsze kasety wydała w wy-
dawnictwach podziemnych (CDN, Nova, Solidarność 
Wielkopolska). W tym czasie występowała w kabare-
cie Pod Egidą, w Muzeum Archidiecezji u ks. Andrzeja 
Przekazińskiego i w sławnym z niezwykłych działań 
artystycznych kościele na Żytniej. Od lat śpiewa w te-
atrach, kościołach, filharmoniach. Na wielu festiwalach, 
koncertach związanych z piosenką poetycką i religijną. 
Współpracowała m.in. z Leszkiem Możdżerem, Woj-
ciechem Konikiewiczem, Mateuszem Pospieszalskim, 

Wojciechem Waglewskim. W 2006 roku za działal-
ność artystyczną otrzymała Order Odrodzenia Polski. 
W opowiadania wplecionych jest kilka tekstów piose-
nek dla dzieci, które – po skomponowaniu do nich mu-
zyki – znajdą się na przygotowywanej przez Antoninę 
Krzysztoń nowej płycie. Franek jest oczywiście postacią 
wymyśloną, ale jego opowieść zawiera elementy auto-
biograficzne Autorki, zaś książka dedykowana jest Jej 
wnuczkom. Ten zbiór króciutkich opowiadań Antoniny 
Krzysztoń można polecić też jako opowiadania tera-
peutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym. „Przeźro-
czysty Chłopiec” jest też ważną książką dla rodziców. 
Przeglądając się w oczach dziecka, uczą się być… lepsi. 



 T e m a t y  d o  d y s k u s j i

 P r o p o z y c j e  g i e r  i  z a b a w

 W a r t o  p r z e c z y t a ć

 P o l e c a

  Czy Franek wydaje Ci się chłopcem smutnym, re-
fleksyjnym, czy też na swój sposób wesołym, a może 
nawet dowcipnym?

  Jak sądzisz, czy warto w taki sposób wyrażać swoje 
uczucia? Czy warto je zapisywać?

  Czy rysownie może być fajnym sposobem notowania 
wydarzeń? A może robienie zdjęć komórką?

  Z którym z kolegów (koleżanek) Frania chętnie byś 
się zaprzyjaźnił?

  Czy pamiętasz jakieś fajne przezwiska swoje i ko-
legów? Jak oceniasz – czy były one przyjazne, czy 
(niestety) złośliwe?

  Czy chciałbyś, żeby Franio opowiedział Ci dalszą 
część swej historii? Jak sądzisz, co się wydarzyło, 
gdy poszedł do szkoły?

• Narysuj jakąś swoją historię z przedszkola czy ze-
rówki.

• Czy w kilku słowach uda Ci się, jak Franiowi, scharak-
teryzować swojego najlepszego kolegę (najlepszą ko-
leżankę) z tego okresu. Czy nadal jesteście kolegami? 

• Opowiedz kolegom jakąś śmieszną anegdotę z życia 
swojej rodziny.

•A może napiszesz / narysujesz przepis na swoją ulu-
bioną potrawę, tak jak Franio?

•Jeśli lubisz, podobnie jak koledzy Frania, śmieszne 
zabawy, to może pobawicie się w bociana i żabki? Opis 
zabawy znajdziecie oczywiście w książce.

•A może uda Ci się wymyślić inną zabawę z własną 
choćby króciutką piosenką?
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