PRZEDMOWA

Dawno, dawno temu…
Przed wiekami…
W zamierzchłych czasach…
Za górami, za lasami…
W pewnej wiosce…
W pobliżu starego zamczyska…
A guzik prawda!
Był czerwiec. Na niebie świeciło słońce, na
drzewach dojrzewały czereśnie, a w sercach
rozkwitała radość z nadchodzącego lata. Trójka
znajomych spotkała się w kawiarni. Nie w głowie
im jednak było słońce, lato i czereśnie. Rozmawiali
o… ekonomii!
– Nie macie pojęcia, jak się cieszę, że
„ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie
finansów” odniosło taki sukces! – Wiktor
z przejęciem klikał w klawiaturę swojego
laptopa. – Zobaczcie! Nasza książka i projekt
„ABC‑Ekonomii” dotarły do ponad 14 tysięcy dzieci
w całej Polsce!
Mężczyzna wskazał koleżankom infografikę na
stronie www.abc-ekonomii.edu.pl, a te z uznaniem
pokiwały głowami.
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– To bardzo ważne, aby jak najwcześniej rozmawiać z dziećmi
o pieniądzach: jak je zarabiać, oszczędzać i mądrze wydawać
– stwierdziła Żaneta. – Edukacja finansowa jest bardzo potrzebna.
To świetna wiadomość, że tak wielu rodziców i nauczycieli
jest tego świadomych.
– Najważniejsze, że książka podoba się dzieciom! W końcu to dla
nich była napisana! – zawołała z entuzjazmem Kasia, przeglądając
„ABC ekonomii”. – Mój synek był nią zafascynowany! Teraz na
rodzinnych spotkaniach uświadamia dziadków, skąd się wzięły
pieniądze, czym różnią się potrzeby od zachcianek i dlaczego dziadek
powinien pomagać swojej żonie w domowych obowiązkach.
Cała trójka zaśmiała się, po czym zabrano się do pałaszowania
ciasteczek. W pewnym momencie po sali rozniósł się dźwięk
telefonu, a Wiktor złapał się za głowę i sięgnął ręką do torby:
– Na śmierć zapomniałem! Muszę wam coś pokazać! – Odwrócił
w stronę kobiet ekran telefonu i wyświetlił im kilka zdjęć.
– Nawet na wyspie Bali dzieci stawiają z nami pierwsze kroki
w świecie finansów!
– Rewelacja! Przygody Zosi i Maksa znają też dzieci we Francji,
Turcji, Argentynie, USA… – Żaneta pokręciła z niedowierzaniem
głową i uśmiechnęła się szeroko. Jednak po chwili uśmiech zniknął
z jej twarzy, westchnęła i zaczęła mieszać łyżeczką w herbacie.
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– Wiecie co? – zwróciła się do Wiktora i Kasi. – To przykre,
że świat finansów w każdym z tych krajów wygląda
inaczej…
– Chodzi ci o to, że mieszkańcy tych państw mają różną
sytuację materialną? – odgadła Kasia. – Rzeczywiście,
typowa rodzina we Francji posiada więcej pieniędzy i dóbr
niż ta mieszkająca na indonezyjskiej wyspie. Niestety, jedne
kraje są bogate a inne biedne…
– Ale wszystkie dzieci powinny mieć taki sam dostęp do
edukacji. Każde dziecko ma prawo się uczyć! Każde dziecko
ma prawo się bawić! – powiedział z mocą Wiktor, przy czym
zamachnął się ręką i wylał kawę na stolik. – O nie…
– O tak! Każde dziecko ma swoje prawa! Przede wszystkim
prawo do dzieciństwa! – krzyknęła Kasia i gwałtownie
podniosła z blatu laptop, ku któremu już-już podążała
strużka napoju.
– Gdy pracowałam w szkole, korzystałam z materiałów
o prawach dziecka przygotowanych przez UNICEF
– opowiadała Żaneta, osuszając stolik chusteczkami
higienicznymi. – Są świetne! Organizacja przygotowała
między innymi książeczkę, która w przystępny i ciekawy
sposób wyjaśnia dzieciom ich prawa zawarte w Konwencji
o prawach dziecka. Można ją przejrzeć na stronie
internetowej UNICEF Polska.
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– Coś mi świta… Jak chodziłem do szkoły podstawowej, to z niej
korzystaliśmy. Przejrzę książeczkę… – Wiktor ostrożnie zaczął
wystukiwać na klawiaturze adres strony internetowej UNICEF
Polska. – I sprawdzę stan laptopa przy okazji… Tak, to ona!
Dzięki niej poznałem swoje prawa!
Kasia i Żaneta pochyliły się nad ekranem i cała trójka zatopiła
się w lekturze. Nagle…
– A wy co czytacie?! – rozległ się okrzyk nad ich głowami.
– Was już chyba prawa dziecka nie dotyczą, no nie? Za starzy
jesteście!

Zaskoczone dziewczyny podskoczyły na krzesłach,
a Wiktor zmrużył oczy i westchnął:
– Eryk! Czy ty zawsze musisz mieć wejście smoka?
Dlaczego nie jesteś w szkole?
Wysoki chłopak w czarnej koszulce z napisem “NASA”
wziął się pod boki i spojrzał wyzywająco na Wiktora.
– Nie twoja sprawa! Ale gdybyś chciał nakablować
na mnie tacie, to ci powiem! Mieliśmy dziś skrócone
lekcje. A co do praw dziecka... – Eryk uśmiechnął się
łobuzersko. – Mam prawo do godziwych warunków
życia, więc poproszę o dychę na obiad! Oddam ci
w przyszłym miesiącu!
– Rozumiem, że z twojego kieszonkowego nic nie
zostało… – Wiktor z ociąganiem wyciągnął z portfela
10 złotych i wręczył je bratu. – Trzymaj. Tylko wydaj je
na obiad, a nie na lody...
– Dzięki! Równy z ciebie gość! – krzyknął Eryk i poklepał
starszego brata po ramieniu. – A tak poza tym, to pani
pedagog mówiła nam, że Konwencja o prawach dziecka
istnieje już ponad 30 lat. Moglibyście coś o tym napisać.
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Chłopak wymownie spojrzał na książkę „ABC ekonomii”
i włączony laptop, po czym zniknął z kawiarni tak szybko,
jak się w niej pojawił…
– Twój brat to istny huragan! – zawołała Kasia, gdy po
chwili doszła do siebie. – Może mi się przewidziało, ale
chyba miał na uchu…
– Aparat słuchowy. – Wiktor wszedł w zdanie koleżance.
– Eryk jest osobą niedosłyszącą. Słuch nie jest jego mocną
stroną, ale za to niejeden pozazdrościłby mu wzroku.
Gdy mojej babci spadnie igła na dywan, Eryk potrafi ją
odnaleźć w try miga!
– Nie tylko wzroku można mu pozazdrościć. – Żaneta
spojrzała z uśmiechem na znajomych.
– Eryk ma świetny pomysł! Warto by upamiętnić 30-lecie
uchwalenia Konwencji o prawach dziecka…
– Tak! Napiszmy książkę o prawach dziecka! – krzyknęła
podekscytowana Kasia, lecz po chwili mina jej zrzedła.
– Hmm... Ale na ten temat już powstały książki…
– Szkoda, że Eryk już poszedł. Może podsunąłby nam
pomysł na nowe przygody Zosi i Maksa. – Żaneta
mrugnęła do zatroskanych towarzyszy.
– Eryk… Eureka! – Wiktor poderwał się z krzesła
i wyrzucił w górę ręce z radości. – Słuchajcie, napiszmy
książkę dla dzieci o ich rówieśnikach z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami, chorobami przewlekłymi…
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– Rewelacja! – Podchwyciła pomysł Kasia. – Zosia i Maks
będą mieli na przykład kolegę z niedosłuchem albo
koleżankę z cukrzycą. Dzieci dowiedzą się, na czym polega
dana niepełnosprawność i że inny nie oznacza gorszy.
– Dokładnie! – zawołała Żaneta, po czym zaczęła
zapisywać pomysły w notatniku, mówiąc jednocześnie:
– Przecież wszyscy jesteśmy tacy sami! Mamy podobne
marzenia, hobby… Wszyscy jesteśmy równi bez
względu na kolor skóry, płeć, narodowość czy posiadaną
niepełnosprawność…
– Niestety, nie wszyscy tak uważają… – Mężczyzna
posmutniał i usiadł ciężko na krzesło. – Moja rodzina wie
o tym doskonale. Eryk wiele wycierpiał w szkole przez
to, że jest niedosłyszący. Dla niektórych rówieśników był
odmieńcem, obiektem żartów…
– Dzieci potrafią być okrutne… – Kasia spojrzała ze
zrozumieniem na kolegę. – Gdy pracowałam w szkole,
nie raz miałam do czynienia z takimi sytuacjami.
Zdarzało się, że dziecko zdrowe wyśmiewało rówieśnika,
który np. miał słaby wzrok, kulał lub posiadał blizny
po oparzeniach. Nie można na to pozwalać! Dzieci
od początku należy uczyć tolerancji, zrozumienia,
szacunku do drugiego człowieka…
– Szacunek… Zrozumienie… Empatia… – powtarzała cicho
Żaneta wpatrzona w okno. – Już wiem! Mam pomysł na
tytuł książki o dalszych przygodach Zosi i Maksa!
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Wiktor i Kasia spojrzeli na nią
z oczekiwaniem. Żaneta napisała coś
na kartce, a następnie uniosła ją w górę
i z błyskiem w oku przeczytała: „ABC
empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”.

– Wow! To jest to! – Troje znajomych
przybiło sobie piątkę i z energią
przystąpiło do pracy. Dziewczyny
zapisywały pomysły na opowiadania,
a Wiktor… Wiktor miał do wykonania
ważny telefon…
– Cześć, Paulino! Tu Wiktor Czepczyński.
Nadal zajmujesz się ilustrowaniem książek
dla dzieci? Mam dla ciebie wyzwanie…
– zaczął tajemniczo. Następnie spojrzał
z uśmiechem na rozmawiające przy
stoliku koleżanki i dodał: – Piszemy
książkę o dalszych przygodach Zosi
i Maksa. Książkę pod tytułem „ABC
empatii”…
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APARAT

W końcu nadszedł ten dzień – pierwszy
września, a wraz z nim nowy rok szkolny…
Był to szczególny dzień dla Zosi, która
rozpoczynała naukę w pierwszej klasie
i nie mogła doczekać się, aż pozna nowych
kolegów i koleżanki. Już poprzedniego
wieczoru uszykowała strój galowy
– granatową spódniczkę i białą bluzkę.
Teraz stała przed lustrem w przedpokoju
i przeglądała się w nim z zadowoleniem.
– Cześć, mam na imię Zosia. Chodzę do
klasy IC, a ty? – Dziewczynka uśmiechnęła
się do swojego odbicia i wyciągnęła rękę,
udając, że wita się z nową koleżanką.
– Zosiu, musimy już iść. Wyglądasz
pięknie... – Mama posłała córce buziaka
i otworzyła drzwi wyjściowe.
– Już idę! – zawołała Zosia, szybko
zakładając pantofelki i wraz z mamą
wyszła z domu…
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Jazda autem do szkoły minęła im szybko
i w wesołej atmosferze. Gdy już dotarły na
miejsce i weszły na halę sportową, dziewczynka
zobaczyła mnóstwo dzieci. Z przejęcia uścisnęła
rękę mamy. Kobieta z czułością pogłaskała
córeczkę po dłoni, po czym ustawiły się
w grupce przy uśmiechniętej pani w krótkich
włosach – wychowawczyni Zosi.
Apel rozpoczął się odśpiewaniem hymnu
państwowego. Następnie głos zabrała pani
dyrektor:

– Witam wszystkich uczniów! – Po hali rozniósł się
pogodny kobiecy głos. – Bardzo się cieszę, widząc tyle
uśmiechniętych twarzy. Mam nadzieję, że wypoczęliście
podczas wakacji i jesteście gotowi na nadchodzący rok
szkolny...
Po krótkim przemówieniu dzieci wraz z wychowawcami
udały się do swoich sal. Na korytarzu Zosia spotkała
swojego dobrego kolegę z przedszkola.
– Cześć, Maks! – zawołała rozpromieniona.
– Hej, Zosiu! Miło cię widzieć – odpowiedział wesoło
chłopiec, po czym dodał z żalem:
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– Szkoda, że nie jesteśmy w tej
samej klasie...
– Będziemy się przecież widywać
i razem bawić na przerwach
– pocieszyła Maksa dziewczynka,
pomachała mu i pośpiesznie
ruszyła za swoją grupą, która
znacznie się oddaliła.
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Po dotarciu na miejsce pani poprosiła dzieci,
aby weszły do klasy i zajęły miejsca. Zanim
Zosia zdążyła podejść do którejkolwiek
z ławek, wyskoczyła przed nią dziewczynka
z burzą loków na głowie.

– Cześć! Jestem Alicja. Chcesz usiąść ze mną
w ławce? Jak masz na imię?
– Rówieśniczka z miejsca zasypała Zosię
pytaniami.
– Yyy... Zosia. Bardzo chętnie – wydukała
zaskoczona dziewczynka.
– Gdzie siadamy? Z przodu? Z tyłu? Może
przy oknie? – dopytywała podekscytowana
Ala, rozglądając się na wszystkie strony.
Zanim zdecydowały, zostało już niewiele
wolnych ławek, więc szybko zajęły miejsca
w pierwszym rzędzie koło biurka pani
wychowawczyni.
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– Dzień dobry, dzieci. Nazywam się Ewa
Kredka i będę waszą wychowawczynią
– Kobieta serdecznie przywitała wszystkich
uczniów.

– Na każdej ławce znajduje się plan
lekcji, proszę go zabrać do domu
i przeczytać z rodzicami. Teraz
opowiem wam, o czym będziemy
uczyć się w pierwszej klasie...
Pani Ewa tak ciekawie opowiadała,
że pierwsze spotkanie klasy IC
minęło w mgnieniu oka…
Na koniec nauczycielka pożegnała
się z dziećmi i otworzyła drzwi
od sali, za którymi czekali na swoje
pociechy rodzice. Alicja wybiegła
z klasy jako pierwsza i wpadła
w ramiona swego taty, równie
kudłatego jak ona.

– Miło było cię poznać!
Do zobaczenia jutro!
– Ala odwróciła się do nowej koleżanki
i pożegnała pośpiesznie, po czym
pociągnęła tatę w stronę wyjścia
z budynku.
– Do jutra! – Zośka zawołała do oddalającej
się kasztanowej czupryny i zaczęła
rozglądać się za swoją mamą. Po chwili
poczuła na ramieniu dotyk jej dłoni,
odwróciła się i mocno przytuliła do
kobiety.
Podczas drogi powrotnej Zośka
z przejęciem opowiadała mamie o tym,
czego nauczy się w klasie I, o pani Ewie,
no i o nowej koleżance – Alicji...

Gdy następnego dnia Zosia czekała pod salą, spostrzegła
biegnącą w jej stronę “burzę loków”.
– Cześć! – przywitała się Alicja i nie czekając na
odpowiedź zapytała: – Gotowa na pierwszy, a w sumie
to drugi, dzień szkoły?
– Hej! Chyba tak. Mam nadzieję, że niczego nie
zapomniałam – odpowiedziała Zosia i zaczęła wyliczać:
– Książki, zeszyty, piórnik, śniadaniówka…
Nie zdążyła jednak wszystkiego wymienić, bo przy
drzwiach pojawiła się pani wychowawczyni. Otworzyła
klasę i dzieci zaczęły zajmować swoje miejsca. Gdy Alicja
z Zosią siadały w swojej ławce, obok zjawiła się pani Ewa
razem z ich kolegą z klasy.
– Dziewczynki, czy któraś z was mogłaby zamienić się
miejscami z Erykiem? – zapytała nauczycielka.
– Dlaczego chce pani nas rozdzielić? Czemu Eryk
ma siedzieć w pierwszej ławce?
– Alicja zasypała kobietę pytaniami. – On jest wysoki,
będzie nam zasłaniał!
– Alu, wcale nie chcę was rozdzielić... – zaczęła tłumaczyć
pani wychowawczyni.
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– To dlaczego mamy się z nim zamieniać miejscami? Przecież są jeszcze
wolne krzesła... – Dziewczynka przerwała jej z wyrzutem w głosie.
– Już wyjaśniam – odpowiedziała spokojnie pani Ewa.
– Eryk jest niedosłyszący, czyli słyszy inaczej niż ty czy ja.
Wszystkie dźwięki są dla niego cichsze, a wypowiadane słowa mniej
wyraźne. Siedząc w pierwszej ławce, będzie mógł mnie lepiej słyszeć
i dzięki temu więcej zrozumie z lekcji.
– Ja się mogę przenieść – zaproponowała Zosia, zabierając swój plecak
z ławki.
Alicja, która cały czas bacznie przyglądała się Erykowi i, co dla niej
nietypowe, już od dłuższego czasu nie zadawała pytań, odezwała się nagle:
– Proszę pani, a co on ma na uchu?
– To jest aparat słuchowy, czyli specjalne urządzenie, które wzmacnia
głośność dźwięków trafiających do ucha – wytłumaczyła nauczycielka.
– Więcej może ci o nim opowiedzieć Eryk, jeżeli będzie miał na to ochotę.
– Oczywiście na przerwie – dodała pani Ewa. Następnie zwróciła się do
reszty uczniów: – Moi drodzy, proszę o ciszę, zaczynamy lekcję...
Podczas pierwszych zajęć każde z dzieci miało okazję zaprezentować się
przed resztą klasy – jak się nazywa, gdzie mieszka oraz jakie ma hobby.
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Gdy ostatni uczeń skończył mówić, rozległ się
dzwonek na przerwę i wszyscy zaczęli wychodzić
z klasy.
Zośka od razu skierowała się do poidełka, przy
którym stali Alicja i Eryk. Rówieśnicy prowadzili
ze sobą ożywioną rozmowę.
– Dlaczego masz aparat tylko na jednym uchu?
– zapytała Zosia Eryka.
– Bo na drugie ucho w ogóle nie słyszę
– odpowiedział chłopiec i dodał szybko: – Za to
mam doskonały wzrok. Mama zawsze się śmieje,
że potrafię wybrać sobie zabawkę z witryny
sklepowej, będąc po drugiej stronie ulicy.
Dziewczynki zaśmiały się serdecznie i pokiwały
z uznaniem głowami.
– Zawsze masz aparat na uchu? – dopytała
zaciekawiona Ala.
– Ściągam go, gdy idę spać albo biorę kąpiel
– tłumaczył Eryk. – Rodzice prosili, abym w szkole
miał go zawsze na uchu, bo może się zgubić.
Powiedzieli, że kosztował dużo pieniędzy i mam na
niego uważać...
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– Chodźcie! Nie chcemy się
przecież spóźnić!
– zawołała Alicja i pobiegła w stronę
sali klasy IC, a Eryk z Zosią ruszyli
za nią...

