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MESSI. Mały 
chłopiec, który 
stał się wielkim 
piłkarzem

Historia Messiego to najlepszy dowód, że 
nigdy nie wolno przestać wierzyć w siebie... 
i w swoje marzenia. A najpiękniejsze jest, 
że TO WSZYSTKO wydarzyło się naprawdę!
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Kiedy Messi miał dziewięć lat, wybił szybę w ła-
zience, żeby zdążyć na mecz. Piłka była dla 
niego wszystkim. Ćwiczył od rana do nocy. 

A najbardziej oddanym mu kibicem była jego... babcia. 
Kiedy miał dziesięć lat, przestał rosnąć. Wydawało się, 
że kariera piłkarska pozostanie tylko marzeniem. Jed-
nak był doskonały. I nadal ćwiczył (wspierany oczywi-
ście przez babcię, ale i wszystkich bliskich). Rodzina 
nie miała środków na bardzo kosztowne leczenie. Wy-
dawało się, że nie ma szans. Na szczęście o talencie 
młodego Messiego było coraz głośniej. Miał trzyna-
ście lat, gdy opuścił rodzinny dom i zamieszkał na 
innym kontynencie: przeniósł się z Argentyny do Hi-
szpanii. Klub FC Barcelona sfinansował jego leczenie. 
Dziś nie jest wysoki, ale nie jest też tak niski, by nie 
móc grać. I wygrywać! Wprost przeciwnie: dziś jest 
podziwiany, wręcz uwielbiany przez miliony ludzi na 

całym świecie – niezmiennie grając w FC Barcelona 
i w reprezentacji swojego ojczystego kraju – Argen-
tyny. Ta historia brzmi jak bajka, ale wydarzyła się 
naprawdę. Nie pojawiła się – jak w bajkach – dobra 
wróżka, nie rozwiązała za Messiego i jego rodzinę 
problemów. To talent, upór i konsekwencja chłopca 
i wsparcie (gdy był niepełnoletni) jego najbliższych 
doprowadziły go – wbrew wszelkim przeciwnościom 

– na sam szczyt. A na dodatek na szczycie pozostał 
skromnym, sympatycznym piłkarzem, który wciąż 
kocha to, co robi. „Messi” to także opowieść tym, że 
nic nie przychodzi łatwo. I o tym, że zawsze warto ma-
rzyć. Opisaną przez Yvette Żółtowską-Darską historię 
Leo ubarwiają ciekawe, często bardzo śmieszne aneg-
doty z życia piłkarza, a ilustrują piękne, często wcześ-
niej niepublikowane jego zdjęcia nie tylko z boiska.
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Książka zdobyła tytuł Najlepszej Książki Dziecięcej 
2014 roku w konkursie „Przecinek i Kropka”. Yvet-
te Żółtowska-Darska – wieloletnia szefowa TVN 
STYLE – zaczęła ją pisać dla swojego wówczas kil-
kuletniego syna Milo, który kochał futbol i chciał jak 
najwięcej wiedzieć o swoich ulubionych piłkarzach. 
Szczególnie o Messim. Yvette miała wtedy kłopo-
ty i w pracy, i w życiu osobistym – ale (podobnie jak 
Messi) wierzyła, że gdy się czegoś chce i ma się talent 
(i znakomity pomysł), to można zrobić coś naprawdę 
wartościowego. Tak powstała pierwsza książka – któ-

ra dodaje wiary w siebie i uskrzydla zarówno małych, 
jak i dorosłych czytelników. Pisząc ją, Autorka pew-
nie nawet nie marzyła, że kiedyś ona i Milo poznają 
bohaterów serii (bo z czasem powstała seria książek 
o wielkich piłkarzach), że odwiedzą dalekie kraje (ich 
ojczyzny i sławne kluby), że te książki zostaną prze-
tłumaczone na 11 języków (jak dotąd!) i że sam Lewy 
autoryzuje swoją – napisaną przez Yvette – biografię. 
To jeszcze jeden dowód na to, że marzenia naprawdę 
się spełniają! Książka „Messi” przykuje uwagę nawet 
najbardziej nielubiącego czytać małego fana futbolu 
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 P o l e c a

  Jakie cechy charakteru pozwoliły małemu Messie-
mu zostać wielkim piłkarzem?

  Jak sądzisz, czy łatwo było młodemu chłopcu roz-
stać się z rodziną i zamieszkać bardzo daleko od 
domu, na innym kontynencie?

  Czy domyślasz się, jak trudno było z tym również 
jego najbliższym?

  Czym imponuje Ci Messi? Czy chciałbyś być taki jak 
ON?

  W jaki sposób Autorka „skomponowała” tę opo-
wieść? 

  O kim jeszcze chciałbyś przeczytać?

Narysuj znak swojego ulubionego klubu piłkarskiego.
Spróbuj opowiedzieć własnymi słowami historię ma-
łego Messiego.
Czy potrafisz zrobić którąś ze „sztuczek” Messiego?
Tata 13-letniego Leo wysłał do Barcelony kasetę 

wideo, na której jego syn odbija noga (żongluje) po-
marańczą i piłeczką tenisową. Chłopiec odbił poma-
rańczę… 93 razy, a piłeczkę tenisową… 130 razy. A Ty 
do ilu umielibyście dojść? Kto z Was odbije najwięcej 
razy?
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– Yvette Żółtowska-Darska, „Ronaldo. Chłopiec, który 
wiedział, czego chce”, Egmont Polska.
– Yvette Żółtowska-Darska, „Ibra. Chłopak, który od-
nalazł własną drogę”, Egmont Polska.
– Yvette Żółtowska-Darska, „Neymar. Chłopak, który 
urodził się, by grać w piłkę”, Burda Książki.

– Yvette Żółtowska-Darska, „Lewy. Chłopak, który 
zachwycił świat” (pierwsza biografia Roberta Lewan-
dowskiego, autoryzowana), Burda Książki.
– Yvette Żółtowska-Darska, „Pazdan. Chłopak, który 
gra całym sercem”, Burda Książki.
– Yvette Żółtowska-Darska, „Szczęsny. Chłopak, który 
odważył się być bramkarzem”, Burda Książki.
– Yvette Żółtowska-Darska i Jacek Sarzało, „Po pro-
stu futbol”, Burda Książki.

– a kiedy skończy ją czytać, sięgnie po następne tytuły 
serii. Warto więc dać ją nawet tym, którzy twierdzą, 
że nie lubią czytać. Naprawdę zdziwią się, jak bardzo 
lubią. 
A z drugiej strony: jeżeli dziecko jest fanem piłki nożnej, 
a rodzic nie może się do tego przekonać, dobrze jeśli 
przeczytają razem tę książkę. Na pewno wiele mam 
i babć doceni też, że ta opowieść dodaje sił i wiary 
w siebie. Uświadamia też, jak ważny jest upór, konse-
kwencja w rozwijaniu własnego talentu i... wsparcie 
najbliższych w dążeniu do celu. Ta seria naprawdę 
łączy pokolenia. Napisana prostym, zrozumiałym dla 

młodego czytelnika językiem, zawiera mnóstwo fak-
tów, poszerza wiedzę nie tylko na temat futbolu, dru-
żyn piłkarskich – głównie kultowej FC Barcelony, ale 
też pokazuje ojczysty kraj Messiego – Argentynę, jego 
przybraną ojczyznę – Hiszpanię, Katalonię, Barcelonę. 
Pokazuje też prawdziwe zmagania małego chłopca 
z chorobą, siłę i wsparcie rodziny (szczególnie babci 
chłopca, która ani na chwilę nie pozwoliła mu zwątpić 
w przyszły sukces), bardzo trudne i odważne decyzje, 
jakie podjęli rodzice. Ale przede wszystkim przedsta-
wia właśnie „małego chłopca” (również w znaczeniu 
dosłownym) i jego drogę, by stać się wielkim piłkarzem.


