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III miejsce w kategorii książek dla dzieci w wieku 0-6 lat w Konkursie 
Literackim im. Astrid Lindgren zorganizowanym przez Fundację ABCXXI – 

Cała Polska czyta dzieciom 
 
 
Książka która przekonuje, że warto marzyć! 
 
Sympatyczna opowieść o Dreptaku, prosiaczku, którego ulubionym zajęciem jest obserwowanie 
świata i opisywanie go w swoim Ryjowniczku Dreptaka. Szczególnie lubi wpatrywać się w nocne 
niebo. Pewnej nocy odkrywa, że Księżyc jest pępkiem świata. Niestety, którejś nocy, jego Srebrny 
Przyjaciel znika. Prosiaczek i inni mieszkańcy miasteczka, szczególnie dzieci, bardzo to przeżywają. 
W jednej chwili życie Dreptaczka straciło barwy. Wszystkim brakowało księżycowego światła.  
W galeriach Prosiaczek wykupił wszystkie obrazy z namalowanym Księżycem. Rozdawał je potem 
zatroskanym rodzicom i tłumaczył na migi, żeby powiesili je w pokojach swoich dzieci. Wkrótce 
okazało się, że Księżyc odszedł, bo pomyślał, że ludzie kochają tylko słońce, więc on skromnie usuwa 
się w jego cień. Dreptaczek postanowił odszukać Srebrnego Przyjaciela... 
 
 
Nota z okładki 
 
Poznajcie Dreptaka – małego prosiaczka, który wyrusza w drogę w poszukiwaniu...Księżyca. 
 
 

Agata Widzowska-Pasiak - urodzona w 1965 roku. 
Bibliotekarz, absolwentka wydziału teatralnego Studium Kultury i Oświaty  
w Warszawie. W roku 2001 zdobyła II nagrodę w konkursie Andrzeja Wajdy pt. 
„Pomysł na film współczesny”. Jest współautorką książki pt. „Trójkowa Bridget 
Jones”. Została również laureatką konkursu Gazety Wyborczej na tekst piosenki  
z okazji Dnia Mamy, wydanej na płycie Arki Noego oraz zdobyła wyróżnienie  
w konkursie na „trzeszczące wierszyki” ogłoszonym przez wydawnictwo Nowy 

Świat. Pisze opowiadania, wiersze, słuchowiska, bajki terapeutyczne, teksty piosenek i scenariusze 
przedstawień. Współpracuje z wydawnictwem WILGA. W 2004 roku zadebiutowała książką  
o Beatlesach dla dzieci pt. „Bitelsiaki”. 
Rok później wydała książkę z psotnymi wierszykami dla dzieci pt. „Co uciął Gucio?” W maju, 
nakładem wydawnictwa Bis, ukaże się jej kolejna książka, pisana wspólnie z Agnieszką Frączek  
i Urszulą Kozłowską, pt. „Pokłóciły się poetki o pietruszkę i skarpetki”.  
Ma dwoje dzieci, Jadzię i Dobromira. Mieszka w Swarzędzu pod Poznaniem. 


