
Witam wszystkich, nazywam się Maja Stryjewska i jestem 

uczennicą klasy III TEp na górce. Chciałabym dzisiaj przybliżyć wam 

jedną z książek Daniela Glattauer’a pod tytułem “Podarunek”. Ale zanim 
zacznę opowiadać, chciałabym was zapytać, czy zdarzyło się wam kiedyś 

potrzebować nagłej wręcz niemożliwej pomocy? Czy może otrzymaliście 

kiedyś od kogoś podarunek, który zmienił wasze życie? Albo czy często 

jesteście świadkami podarunku o wysokości DZIESIĘCIU TYSIĘCY 

EURO? Myślę, że nikt z was nie mógłby odpowiedzieć twierdząco na 

żadne z tych pytań. To powinno was dodatkowo skłonić do przeczytania 
tej książki. 

Głównym bohaterem powieści jest Gerold dziennikarz i alkoholik. 

Jego historia od samego początku mocno nas zaskakuje. Wraz z nim 

dowiadujemy się, że ma 14 letniego syna, którego wcześniej nie znał. 

Relacje pomiędzy nimi układają się fatalnie. Manuel nie jest zwykłym 

nastolatkiem, chłopiec jak na swój wiek jest bardzo mądry i 
uporządkowany. Niestety źle znosi towarzystwo Gerolda i nie ma pojęcia, 

że ten nieudacznik jest jego ojcem. Właśnie w takich okolicznościach 

Gerold pisze swój krótki, kilkuzdaniowy artykuł do gazety. Następnego 

dnia staje się cud. Instytucji opisanej w artykule mężczyzny, zostaje 

przysłana koperta bez adresata, w której znajduje się całe dziesięć tysięcy 

euro  (czyli około pięćdziesiąt tysięcy złotych), i wycięty artykuł Gerolda z 
gazety. Tak zaczyna się historia darowizn, których czynnikiem 

sprawczym był ten mały artykuł. Niestety pojawienie się pierwszej i 

następnych darowizn, nic nie zmienia w życiu zawodowym i karierze 

mężczyzny. Pewnego dnia zrozpaczony Manuel opowiada Geroldowi o 

swoim przyjacielu - Machmucie, który jest uchodźcą i ma zostać 

deportowany z Austrii. Gerold, który ma miękkie serce, pisze o nim 
artykuł i chce go opublikować na łamach swojej gazety. Niestety jego szef 

nie zgadza się na to. Wściekły mężczyzna, od razu składa wypowiedzenie 

i szuka możliwości publikacji artykułu w innych gazetach. Opublikowany 

w nowej gazecie artykuł sprawia, że darczyńca znowu ofiarowuje kolejną 

wielką darowiznę. Dzięki niej rodzina Machmuta ma szanse zostać w 

Austrii. Potem razem z synem piszą artykuły ukazujące się na łamach 
“Nowych Czasów”. 

Jest to tylko początek głównego z wątków, ale ta książka, pomimo 

że nie należy do najgrubszych, posiada ich więcej. Bogata w morały, 

zasady życiowe, porusza poważne problemy społeczne, a przy tym 

rozśmiesza do łez. Każdy znajdzie w tej książce coś dla siebie: miłość, 

przyjaźń, dobroczynność a także motyw wewnętrznej przemiany i relacje 



rodzicielskie. I mimo tak rozwiniętej fabuły ani razu nie poczułam się 

zagubiona. 

Tę książkę dostałam od kolegi na klasową wigilię i zakochałam się 
w niej szczerze. Niestety sam Pan Glattauer nie jest tak sławny w Polsce, 

jak w Niemczech. Uważam, że to niesprawiedliwe, gdyż pisze naprawdę 

ciekawie. 

Polecam wam tę książkę z całego serca na pewno mocno was rozbawi. 

 


