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Zielony, Nikt 
i gadające 
drzewo

Zielony i Nikt to bohaterowie niezwykle 
pięknych książek o przyjaźni, która nadaje 
sens życiu, o samotności, która zamienia je 
w ciąg mijających po sobie bezbarwnych 
dni i nocy, o radości wspólnego patrzenia 
na świat, który – dzięki bliskiej osobie – na-
biera kolorów.

Z opisu wydawcy
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Smutny Nikt wiele dni i nocy przesiedział w stud-
ni, sądząc, że cały świat wygląda tak, jak wyci-
nek nieba nad cembrowiną. Dzięki radosnemu 

Zielonemu wyszedł jednak z ciemności i zachłysnął 
się urodą świata, zaś Zielony, który pomógł mu się 
wydobyć, cieszył się jego zachwytem, obiecując, że 
będzie jeszcze piękniej, kiedy wzejdzie słońce. Kiedy 
znów ich spotykamy (w kolejnym tomie tej historii), 
Nikt siedzi na drzewie, nie wiedząc, dokąd iść (wszak 

„Świat ma aż cztery strony!... A może tylko cztery?...”). 
I choć rozłożyste drzewo na rozstajach dróg nie jest 
studnią, a Nikt widzi nad sobą nie tylko fragment, jak 
niegdyś, ale całe niebo, nie cembrowinę, lecz cztery 
dalekie drogi prowadzące do ludzi, to nadal jest pe-
łen lęków. Nie potrafi podjąć decyzji, nie wie, czego 

chce. I marzy o spotkaniu z Zielonym. Gdy więc – jak 
zawsze radosny i beztroski – Zielony zatrzyma się pod 
jego drzewem, Nikt natychmiast poprosi go o radę, 
zaufa i wyruszy we wskazanym przez przyjaciela kie-
runku. Nie znajdzie jednak szczęścia ani na północy 

– w Mieście Fryzjerów, ani na południu – w Mieście 
Podskoków, nie uzyska odpowiedzi na ważne dla sie-
bie pytania w domkach z dumnie brzmiącym napisem 

„Informacja o wszystkim”. „Przynajmniej już wiesz, do-
kąd nie chciałbyś dojść” – pocieszy go wtedy Zielony. 
A Nikt... wreszcie wsłucha się w swoje marzenia. Czy 
Nikt osiągnie swój cel? Czy również Zielony odnajdzie 
to, czego szukał? I jaką rolę odegra w spełnianiu ma-
rzeń ich przyjaźń?



 T o  t r z e b a  w i e d z i e ć

Książka „Zielony i Nikt” Małgorzaty Strzałkowskiej 
z ilustracjami Piotra Fąfrowicza została wielokrotnie 
nagrodzony. Otrzymała m.in. główną nagrodę w kon-
kursie na bestseller roku, czyli Dużego Donga 2009, 
wyróżnienie w konkursie IBBY na Książkę Roku 2009, 
Zieloną Gąskę 2009 (nagrodę Fundacji Zielona Gęś 
im. K.I. Gałczyńskiego); znalazła się także na Liście 
Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej oraz otrzymała 
prestiżowy tytuł Biały Kruk 2011 nadawany przez In-
ternationale Jugendbibliothek (Międzynarodową Bi-

bliotekę Książek dla Dzieci) w Monachium. Znana już 
najmłodszym czytelnikom Małgorzata Strzałkowska, 
wielokrotnie wspaniale bawiąca się słowami („Wier-
szyki łamiące języki”, „Leśne Głupki”, „Leśne Głupki 
i coś”, „Gimnastyka dla języka”), tym razem jest bar-
dzo oszczędna (choć jak zawsze precyzyjna) w sło-
wach. To równie ciekawe oblicze autorki jak jej roz-
wichrzona, pełna temperamentu zabawa z rytmem 
i rymem, których jest mistrzynią. Tym razem napisa-
ła ona wieloznaczną, pełną niuansów historię, którą  
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 P o l e c a

  Jaką rolę odegrał Zielony w życiu skrytego w swej 
studni Nikta? A jaką Nikt z życiu Zielonego?

  Czy przyjaciele mogą się od siebie bardzo różnić? 
Czy też według Ciebie powinni być raczej do siebie 
podobni?

  Czy po przeczytaniu tych książek wiesz więcej o tym, 
w jaki sposób możemy sobie nawzajem pomagać? 

  Czy zawsze trzeba umieć wskazywać drogę przyja-
cielowi, czy też czasem wystarczy mu towarzyszyć 
w drodze? 

  Co jest według Ciebie cenniejsze – szybkie osiąg-
nięcie celu czy poszukiwanie własnego miejsca na 
ziemi, poznawanie siebie, wsłuchanie się w siebie 
i swoje marzenia? („W ciszy usłyszysz najwięcej”).

  Zastanów się, w jaki sposób Małgorzata Strzałkow-
ska opowiada o przyjaźni i jej roli w życiu bohaterów? 

  Kolegom w jakim wieku warto polecić tę książkę? 
A może jest ona „na każdy wiek”?

odczytać można na wiele sposobów – w zależności od 
wieku, wrażliwości, dojrzałości, doświadczeń.
Wizerunek Zielonego i Nikta (tak imię swojego bohate-
ra odmienia sama autorka) i ich świat stworzył wybit-

ny artysta Piotr Fąfrowicz, którego ilustracje znakomi-
cie dopełniają opowieść, zapadając w pamięć równie 
mocno jak słowa pisarki.

• Przyjrzyj się uważnie, jak Piotr Fąfrowicz oddał ry-
sunkami smutek Nikta. Spróbuj i Ty narysować smu-
tek i radość bohatera. Jakimi kolorami oddałeś uczu-
cia Zielonego? A jakimi jego smutnego przyjaciela?

• Odegraj z przyjacielem scenę spotkania Zielonego 
z Niktem – a potem zamieńcie się rolami. 

• Przez chwilę postaraj się myśleć jak Zielony: powiedz, 
dlaczego warto spotykać się z ludźmi, chodzić do kina, 
czytać książki? Napisz esemes w stylu Zielonego.

• Przez chwilę postaraj się myśleć jak Nikt: czemu nie 
masz ochoty spotykać się z ludźmi, chodzić do kina, 
czytać książki? Napisz esemes w stylu Nikta.
Jak myślisz, któremu z nich łatwiej się żyje?
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