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Witajcie! Cieszymy się, że dołączacie do naszej akcji „Pobieranki”!
Przekazujemy Wam dostęp do rymowanek i opowiadań stworzonych
przy wsparciu pedagogów i psychologów dziecięcych, które:
- mówią o wartościach
- pokazują piękno relacji opiekun – dziecko
- oparte są na szacunku i trosce o małego człowieka
- pokazują możliwe strategie wspierania dzieci w niekiedy trudnych sytuacjach
Niech towarzyszą – Wam czytelnikom i małym, i dużym – w Waszej
drodze do odkrywania świata.
Wspólne czytanie i słuchanie przyjaznych, pisanych barwnym językiem
i niejednokrotnie zabawnych historyjek zbliży Was
i będzie wspaniałą inspiracją do zabaw i rozmów o tym, co ważne albo dotąd niezrozumiałe.
Życzymy udanej lektury i radości bycia razem!
Wydawnictwo Parasolka
Wszelkie materiały przedstawione na stronie internetowej www.wydawnictwoparasolka.pl są objęte prawem autorskim. Prosimy, bez naszej zgody,
nie kopiuj, nie przetwarzaj tych materiałów.

Cześć 1 – Dziadek
Zacharek uwielbia spędzać czas ze swoim dziadkiem. Ci dwaj razem nigdy się nie nudzą. Dziadek jest już dość
stary i jak przystało na kogoś, kto ma tyle lat – nosi siwą brodę, zazwyczaj jest pogodny i bardzo, bardzo mądry.
Ubrany w sweterek w serek, zawsze ma przy sobie jakieś smaczne landrynki, schowane w ciemnozielonym,
metalowym pudełeczku. W domu dziadka jest ulubiony pokój Zacharka. To gabinet. Stoi tam wielkie skrzypiące
łóżko. Gdy Zacharek był młodszy, często skakał po nim jak szalony. No… teraz też mu się zdarza, a jakże! Przy
wielkim drewnianym biurku dziadka Zacharek lubi odrabiać lekcje. Często wskakuje też w głęboki żółty fotel i
przypatruje się regałom z książkami, ciągnącymi się od podłogi aż po sam sufit. Pokój zdobi też dużo różnych
bibelotów i każdy z nich ma jakąś swoją historię. Zacharek, albo leżąc na łóżku, albo siedząc w żółtym fotelu,
często wsłuchuje się w przeróżne opowieści. Dziadek może snuć je godzinami. Na każdy temat. A Zacharek
często zadaje pytania. Również na każdy temat. Według Zacharka – dziadek zna wszystkie odpowiedzi.
Pewnego wtorku przychodzi do niego w odwiedziny, jak zwykle po lekcjach.
- „Dzień dobry! Niunio, a co ty dzisiaj jakiś taki zwiędły?” – dziadek pyta Zacharka, kiedy ten wchodzi do niego ze
spuszczoną głową.
- „A nic…”
- „Nic? Na kilometr widać, że coś” – dziadek uśmiecha się serdecznie.
Zacharek wchodzi do pokoju, niedbale szurga kapciami po podłodze, po czym z impetem klapie na żółty fotel.
- „Znowu muszę się męczyć” – odburkuje nagle
- „UUU! Brzmi poważnie. Niunio, z czym takim musisz się męczyć?”
- „No z czytaniem się męczę” – odpowiada ze smutkiem Zacharek
- „Ach, a co cię tak męczy w tym czytaniu?”
- „Denerwuje mnie to i smutno mi …”
- „Denerwuje i smutno jednocześnie?”
- „Tak! No nie wychodzi tak jak wam… Strasznie mnie to męczy!”
- „A co dokładnie cię męczy?”
- „No dziadku, ja czytam tak powoli … gdy próbuję przeczytać jakieś słowo, to zanim skończę, już zapominam o
co tam w ogóle chodzi…” – kiedy Zacharek opowiada to dziadkowi, czuje się jakby lżej. Pierwszy raz mówi na
głos, co tak naprawdę myśli o czytaniu książek.
- „Mały, podejdź” – dziadek wyciąga w stronę wnuka ręce. Chce go przytulić. Zacharek mimo że jest już dużym
chłopakiem, chętnie przyjmuje ten miły gest. Daje się przytulić i poklepać po plecach.
- „Dziadku, kiedy ty mi czytasz książki, jest tak fajnie! Ja lubię książki, naprawdę! Ale nie znoszę, kiedy mam je
czytać sam” – Zacharek znów spuszcza głowę.
- „Wiem, wiem…Słuchaj, kiedy byłem w twoim wieku, miałem podobnie. I moi kumple też” – dziadek uśmiecha
się do wnuka serdecznie.
- „Naprawdę? Nie żartuj sobie!” – Zacharkowi aż świecą się oczy. Czuje ulgę. Teraz wie, że nie jest sam na
świecie, że nie tylko on tak ma.
- „Niunio, mówię poważnie” – dziadek uśmiecha się jeszcze szerzej. Wstaje, podchodzi do biurka i nagle… znika
za nim. Zacharek domyśla się, że dziadek kuca i czegoś szuka. Wyciąga po kolei z każdej szuflady sterty kartek,
notatników i różnych takich.
- „Mam!” – wykrzykuje nagle triumfalnie.
- „Co tam masz dziadku?” – Zacharek obchodzi biurko, zbliża się i przysiada na podłodze obok niego. Dziadek
trzyma w dłoniach jakiś rulon, bardzo stary rulon. Po chwili sprytnie rozwija go i oczom Zacharka ukazuje się
mapa. Nie jest to jednak zwyczajna mapa…
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Część 2 – Prezent
- „Dziadku, czy to jest mapa? Do czego ona prowadzi?” – Zacharek jak zwykle pyta z ciekawością. Siedzi na podłodze
obok dziadka, który właśnie przed chwilą znalazł dawno zapomniane zawiniątko. Teraz łapie je sprytnie obiema dłońmi i
zaczyna powolutku rozwijać.
- „Niunio, to jest moja stara mapa prowadząca do wielkiego skarbu” – dziadek uśmiecha się sam do siebie.
- „To jest mapa skarbu? Ale ekstra!” – Zacharek wydaje się być jednocześnie zaskoczony, ale i bardzo podekscytowany.
- „Czy jak odnajdę ten skarb, to będę bogaty?” – Zacharek czuje ciekawość.
- „Oj tak, bardzo, bardzo bogaty” – dziadek mówiąc to znów uśmiecha się, czochra Zacharka życzliwie po włosach i
dodaje:
- „Dostałem ją od twojego pradziadka, kiedy byłem mniej więcej w twoim wieku” – dziadek spogląda na mapę z miłym
wspomnieniem.
- „I co? Zostałeś bogaczem?”
- „A jakże! Rozejrzyj się!” – dziadek okręca się dokoła i pokazuje palcem swoją głowę.
Zacharek na razie nie rozumie, co dziadek chce mu poprzez to powiedzieć, ale teraz ważniejsze dla niego jest
rozwikłanie zagadki mapy. Jest jej bardzo ciekaw i już nie może się doczekać tego, by dowiedzieć się, co w sobie kryje.
- „Dziadek, ale jeśli ty już znalazłeś ten skarb, to on już jest przecież zajęty…” – Zacharek zastanawia się na głos
- „Tak Niunio, ja już znalazłem, ale to jest taki wyjątkowy skarb, że on czeka też na ciebie”
- „Ale ekstra! Dziadku, czy ja mogę pokazać tę mapę kolegom?”
- „No pewnie, jeśli tylko masz ochotę! Może też będą chcieli przejść ją razem z tobą”.
Zacharek w podskokach wybiega od dziadka. Jeszcze nie wie, że w plecaku niesie mapę, prowadzącą do skarbu, który
wkrótce odmieni jego życie.
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Część 3 – Ciekawość
- „Rysiek! Halo! Jesteś w domu?” – Zacharek zaraz po powrocie od dziadka dzwoni do swojego najlepszego kolegi z
klasy. Koniecznie musi pochwalić się prezentem.
- „Jestem, a co? Chcesz wpaść?”
- „Będę za dziesięć minut!” – i Zacharek wybiega z domu. Oczywiście zanim to robi, w pośpiechu opowiada mamie
dokąd się wybiera.
Zacharek dociera do domu Ryśka tak szybko, jak nigdy wcześniej.
- „Pokazać ci prezent, który dostałem od mojego dziadka?”
- „No pewnie! Pokazuj”
Zacharek powoli wyciąga rulon z plecaka. Przykłada palec wskazujący do ust, i mówi
- „Ciiii….” – na znak, że to tajemnicza sprawa.
Obaj chłopcy zaczynają przyglądać się mapie. Ona trochę przypomina te papierowe, które już widzieli, jednak w tej
jest coś niezwykłego. Jest taka zagadkowa, bo długie i wijące się drogi, przecinają miejsca, przy których znajdują się
jedynie pięknie ozdobione wrota.
- „Zobacz Zachar, te wrota można otworzyć”.
- „Tak, ale dziadek mówił, żeby nie zaglądać do wszystkich na raz. Przestrzegał, by iść po kolei”.
- „Acha. Na wszystkich jest cyfra” – Rysiek delikatnie wodzi palcem po mapie.
Chłopcy przyglądają się uważnie. Cyfry są wykaligrafowane jakimś starym atramentem, gdzieniegdzie są trochę
rozmazane. Zacharek ostrożnie trzyma pożółkły papier. W końcu nie wytrzymuje już i odzywa się nagle:
- „Sprawdźmy punkt pierwszy, jesteś gotowy?”
- „Jestem” – odpowiada z drżącym głosem Rysio.
Zacharek powoli, ale to bardzo powoli otwiera pierwsze wrota, na których widnieje cyfra 1. Stara się robić to
ostrożnie i dyskretnie. Chłopcy nie chcą, żeby mapa dostała się w niepowołane ręce.
- „Ykhmmm” – Zacharek otwiera wrota i z przejęciem zaczyna czytać zdania, które ktoś napisał dużymi, wyraźnymi
literami:
Witaj podróżniku! Teraz ty jesteś właścicielem mapy, która zaprowadzi cię do wyjątkowego skarbu. Nie dostaniesz
się do niego od razu, więc cierpliwość to Twój sprzymierzeniec. Wędrówka zaczyna się teraz, lecz to kiedy się
zakończy, zależy od ciebie. Bądź gotów na przygody! Będzie ich niemało! Tego, co się teraz wydarzy, nie zapomnisz
już nigdy! Te wijące się, skomplikowane drogi będziesz przemierzać dzień po dniu. Kiedy odnajdziesz i rozwikłasz
kolejne i kolejne zagadki, wykażesz się pracowitością i uporem, a mapa zaprowadzi cię do celu. Czasem będziesz
zbaczać z wyznaczonej drogi, albo wrócisz na tę, którą już znasz. Tak może się zdarzyć. Ale pamiętaj! Małe kroki
zaprowadzą cię do skarbu. W końcu otworzą się przez tobą nowe wrota, przez które przejdziesz bez chwili
zawahania. Powodzenia!”.
Zacharek skończył czytać.
- „Ojej! O co tu chodzi?” – Rysio podrapał się po głowie.
- „Rysiek, nie mam pojęcia, ale już chcę zacząć. Zobacz, pod tymi wrotami z jedynką są jeszcze jedne drzwi,
mniejsze. Otwieramy?”
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Część 4 - Odkrywca
- Mogę teraz ja?” – Rysio pyta Zacharka, czy teraz to on może otworzyć małe wrota. Chłopcy wciąż przyglądają się
mapie, którą Zacharek dostał w prezencie od dziadka. Obaj są niezwykle ciekawi, co kryje się za mniejszymi wrotami
z cyfrą 1.
- „No dobrze, otwieraj” – Zacharek przytaknął.
Wtem oczom chłopców ukazuje się znak. Jest to koło. W kole widać trzy pionowe prostokąty i wielką literę „B”. Pod
spodem znajduje się krótka wskazówka:
Aby dotrzeć do skarbu tej mapy, najpierw musisz udać się do miejsca wyjątkowego. Tam będziesz czuć radość,
otoczysz się cenną wiedzą, a innym razem pobujasz w obłokach. Kiedy będziesz już na miejscu, znajdź coś, co
lubisz. Kieruj się tylko własnym zdaniem.
Chłopcy są aż bladzi z wrażenia. Tak rozpoczyna się ich wędrówka. Ciekawość bierze górę.
- „Litera B” – mówi Zacharek
- „Te prostokąty…co one znaczą?” – pyta Rysiek
- „Może to, książki…. To są książki, co? – Zacharek zastanawia się wciąż wpatrując się w znak
- „Tak, mi też się wydaje, że to są książki…”
- „Musisz dotrzeć do miejsca….” – Zacharek czyta ponownie fragment wskazówki.
- „Rysiek! A może to, może to jakieś miejsce zaczyna się właśnie na literę B?”
- „I w tym miejscu są te książki może…?”
- „No tak!” – Rysiek potwierdza
- „Tylko, co to może być… na B… na B, hmmm… Wiem! To biblioteka!” – Zacharek wykrzykuje z radością.
Chłopcy wchodzą do biblioteki miejskiej. Od razu wita ich przyjemna pani:
- „O! Chłopcy z mapą. Wreszcie!”
- „Skąd ta pani wie, że to mapa?” – Rysiek poszeptał do Zacharka, który trzymał mapę zwiniętą pod pachą.
- „Chodźcie, coś wam pokażę” – przyjemna pani zaprasza chłopców, by przeszli dalej.
W bibliotece jest mnóstwo regałów i mnóstwo książek. Wszędzie pachnie papierem. Są też stoliki, przy których
można usiąść i poczytać. Jest tu bardzo cicho. Słychać tylko tykanie zegara.
- „Skąd pani nas zna?”
- „Skąd pani wiedziała, że przyjdziemy?”
Chłopcy są bardzo zdziwieni. Obaj zadają przyjemnej pani te pytania niemal równocześnie. Wygląda na to, że
przyjemna pani wiedziała, że przyjdą. Uśmiecha się tylko i mówi:
- „Ktoś tu zostawił dla was wiadomość” – przyjemna pani wręcza chłopcom tajemniczą kopertę.
Zacharek patrzy na Rysia. Rysio patrzy na Zacharka.
- „Śmiało, otwórzcie” – przyjemna pani zachęca chłopców i poklepuje Zacharka po ramieniu.
Zacharek otwiera kopertę. W środku znajdują liścik z informacją. Rysio czyta powoli:
Znajdź coś dla siebie odpowiedniego. Wybierz temat, który lubisz. Poszukaj książki, którą chcesz poznać, a nie tę
którą musisz poznać. Pani Malwina będzie ci pomocną. Gdy zamkniesz te drzwi z sukcesem, czekają na ciebie
kolejne wrota, z numerem 2.
I tak w chłopcach wzbiera chęć poznania książek, które wypełniają to miejsce na literę B.
Zacharek i Rysio ze wsparciem Pani Malwiny długo szukają swojej wybranki. Przeglądają chyba dziesiątki książek.
Zachodzi słońce. W końcu wybierają. Tę samą. Nie jest zbyt długa, ktoś napisał ją dużymi, wyraźnymi literami. Nosi
tytuł: „Kupa śmiechu”. Obaj wracają do domu. Każdy do innego, ale każdy z książką o tym samym tytule.
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Część 5 – Zabawa
Rysiek i Zacharek zrealizowali zadanie z punktu pierwszego swojej mapy i zdobyli książkową wybrankę. Teraz nie
mogą się powstrzymać. Jeszcze przed zaśnięciem zaczynają czytać „Kupę śmiechu”. Rodzice chłopców dziwią się, że
żaden nie woła na wspólne wieczorne czytanie. W domu Zacharka i w domu Rysia sytuacja wygląda dokładnie tak
samo.
Robi się późno. Chłopcy wciąż nie śpią. Obaj są zaczytani. Rodzice upominają o zgaszenie świateł. Chłopcy nie
reagują. Do pokoju Zacharka wchodzi mama. Do pokoju Rysia wchodzi tata.
Chłopcy, każdy osobno w swoim domu, opowiadają swojemu rodzicowi o mapie i wrotach. Są tak podekscytowani,
że nie myślą o spaniu. Rodzice godzą się na dodatkowe 20 minut czytania. „Kupa śmiechu” jest tak śmiesza i
wciągająca, że chłopcy wprost nie mogą się od niej oderwać. W końcu trzeba iść spać.
Następny dzień to środa. Chłopcy spotykają się w szkole.
- „Masz?” – pyta Zacharek
- „Mam!” – Rysio od razu wie o co chodzi.
Po każdej lekcji, w trakcie przerwy, siadają na korytarzu, każdy ze swoją „Kupą śmiechu” i powoli czytają kolejne
zdania. Co chwilę któryś wybucha śmiechem. Zacharkowi lecą łzy. Rysiowi trzęsie się brzuch. Wszyscy dziwią się, co
im tak wesoło. Chłopcy na razie nikomu nie zdradzają tajemnicy mapy.
Lekcje się kończą. Zacharek i Rysio wracają do domu.
- „Skończyłem”
- „Ja też”
- „To było dobre! Nigdy nie śmiałem się tak przy czytaniu!”
- „Ja tak samo”
- „I nawet nie wymęczyłem się tak jak zawsze”
- „No dokładnie!”
- „Wiesz co, a może w tej bibliotece jest więcej takich „Kup śmiechu”
- „Może i tak. Pani Malwina by pewnie wiedziała”
- „Wrócimy do niej, żeby oddać „Kupę śmiechu”, to zapytamy”
- „No! Może będzie miała coś na nudę, kiedy nie ma się z kim pobawić..”
- „Albo na zły humor, kiedy dostaniesz dwóję” – Zacharek uśmiecha się do Ryśka
Zacharek zaprasza Rysia do siebie do domu. Chłopcy, pierwsze co robią po wejściu (i po umyciu rąk), to prędko
biegną do pokoju Zacharka. Otwierają specjalnym kluczem szafkę, w której schowali mapę. Siadają na podłodze
obok siebie.
- „Otwierasz?”
- „Otwieram!” – i Zacharek otwiera wrota z cyfrą 2.
Rysio zaczyna czytać wskazówkę.
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Część 6 – Gimnastyka
Rysio czyta informację, którą razem z Zacharkiem znajdują na mapie, za wrotami z numerem 2.
To już czas. Jesteś teraz na drodze, na której będziesz sprawdzać ty. Zaprowadzi cię tam Twoja cierpliwość.
Wkrótce dowiesz się, jak wielka drzemie w tobie uważność i spostrzegawczość. Przez długi tydzień zapisuj
wyrazy, które napotkasz na swojej drodze. Miej oczy szeroko otwarte. By przejść przez kolejne drzwi, musisz
wykazać się umiejętnością rachowania. Na końcu przekonasz się, jak niełatwą gimnastykę uprawia twoja
głowa każdego dnia.
- „Zachar, co to jest rachowanie?”
- „No liczenie chyba.Tak myślę”
- „Chodź, pójdziemy do twojego dziadka, on nam pomoże, co?”
Chłopcy nie czekając ani chwili wychodzą z domu i odwiedzają dziadka.
Ten tłumaczy im, że rachowanie to nic innego, jak obliczanie czegoś, dodawanie czegoś do siebie. Tym czymś
mogą być różne rzeczy. Nie tylko cyfry.
Chłopcy zastanawiają się, o co mogło chodzić we wskazówce spod numeru 2.
Siedzą w ciszy. Powili czytają wskazówkę. I jeszcze raz. I kolejny.
- „Wiem!” – Zacharek aż podskakuje. Odsłania sobie oczy, na które spadła mu właśnie przydługa grzywka.
- „Co wiesz?” – Rysiek patrzy na Zacharka w oczekiwaniu.
- „Chodzi o to, żebyśmy zapisywali wszystkie wyrazy, które przeczytamy. I nie chodzi tylko o te z książek.
Rozumiesz?”
- „I potem je policzymy, tak?”
- „No, na to wychodzi. Tylko po co…?”
Na to wtrąca się dziadek.
- „A no może po to, żebyście zauważyli, jak ciężką pracę wykonujecie każdego
dnia i ile czasu tak naprawdę poświęcacie nauce czytania. Zobaczcie, że każde przeczytane słowo,
niekoniecznie zapisane na kartach książki, przybliża was do tego, by czytać płynnie, bez trudności”.
- „Achaaaaa” – chłopcy wzdychają niemal równocześnie.
- „Do zobaczenia za tydzień” – nagle obaj krzyczą do dziadka i wybiegają. Po drodze Rysiek woła do Zacharka:
- „Ja będę miał więcej”
- „Zobaczymy! Tylko nie kantuj!” – Zacharek zamyka za sobą drzwi od swojego domu.
Rysiek idzie do siebie.
Mija tydzień. Chłopcy każdego dnia uważnie zapisują wszystkie przeczytane słowa. Gdy idą ulicą i widzą
reklamę, gdy są w sklepie i widzą opisy produktów, gdy czytają polecenia do zadań w szkole na matematyce
czy geografii. Ich notesy zapełniają się przeróżnymi słowami, takimi jak: pacha, glonojad, ocean albo
równanie. Jest środa.
- „Ja mam 123” – Rysiek z dumą pokazuje notesik
- „A ja 217” – Zacharek uśmiecha się, bo wygrał.
Rysiek proponuje rewanż. Zacharek się godzi. Umawiają się, że cały tydzień znów będą zapisywać, a potem
sprawdzą, kto tym razem przeczyta więcej.
Przychodzi czas na otworzenie drzwi z cyfrą 3.
Teraz kolej Zacharka, więc chłopiec zaczyna czytać wskazówkę:
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Przechodzisz dalej. Na Twojej drodze do skarbu wciąż króluje gimnastyka. W dzień wolny od zajęć, gdy wybije
godzina dwunasta, weź do ręki książkę, która jest ci najbliższa. Wykorzystaj to, co w sobie kryje. Zamknij oczy.
Otwórz ją. Spontanicznie odkryj wyraz, do którego zaprowadzi cię wzrok. Zapisz go. Powtórz tę czynność
dziesięciokrotnie. Wyobraź sobie, że wyrazy są elementami w grze. Sprawdź, czy zbudujesz z nich zdanie. Ich
kolejność niech będzie dowolna. Aby zamknąć za sobą te drzwi, przeczytaj przesłanie, które powstało z
wyszukanych wyrazów. Być może los przygotował dla ciebie jakąś niezwykłą wiadomość. Gdy zakończysz, otworzysz
kolejne wrota.
Chłopcy przez całą sobotę i przez całą niedzielę gimnastykują się zgodnie ze wskazówką zapisaną za wrotami z cyfrą
3.
Spotykają się w szkole.
- „Co ci wyszło?” – zapytał Zacharek, gdy tylko usiadł w ławce obok Ryśka.
- „A tobie?”
- „Pierwszy zapytałem, mów!”
Rysiek wyjmuje jakieś zawiniątko. Powoli i dyskretnie odwija je.
- „Wziąłem książkę rodziców” – tłumaczy i zaczyna czytać przyciszonym głosem:
Cuda puszcza zachwycająca wysokości 78 m z krużgankami trzeba wybudować wszystko wejść.
- „Heh, twoje tak samo dziwne jak moje, posłuchaj” – Zacharek zerka do swojego notesu i czyta:
Tak później uczyć gościa pewna sprawa majątek komplikowało poszukiwania.
- „Wiesz, co, może jak przeczytamy kolejną wskazówkę, to jakoś się z tym połączy” – Zacharek zaczął zastanawiać się
na głos.
- „Może tak. Na razie to trochę takie bez sensu. Ja mam coś o budowaniu puszczy, a ty o szukaniu i o majątku…” –
Rysiek zawiesza głos. W tym momencie do sali wchodzi Pani i rozpoczyna lekcję.
W głowach chłopców przez cały dzień kotłują się te wyrazy. Recytują je w myślach i zapisują na kartach wyobraźni.
Przestawiają. Zapisują od nowa. Znowu przestawiają. Rysiek na lekcji polskiego pyta panią, co to jest krużganek.
Pani odpowiada, że to tak jakby długi balkon, wsparty kolumnami, że obiega budynek przeważnie wokół dziedzińca.
Rysiek zapamiętuje tę informację. Pani obiecuje, że podczas kolejnej lekcji, opowie więcej o historii architektury. Po
szkole chłopcy idą do Zacharka. Otwierają kluczykiem szafkę. Wyciągają mapę. Zaczynają sprawdzać, co kryje się za
wrotami z cyfrą 4.
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Część 7 – Wielka wyprawa
Chłopcy jak zawsze siadają na podłodze. Powolutku rozwijają mapę.
- „Dzisiaj ty, Rysiek, czytaj” – Zacharek zachęca kolegę, sadowi się obok niego i poprawia nogawki.
Rysiek czyta wskazówkę, która kryje się za wrotami z cyfrą 4:
Gratulacje! To, że tu jesteś, to znak, że kierujesz się w życiu ciekawością i że cechuje cię niezwykła cierpliwość i
konsekwencja. Przed Tobą kolejna zagadka. Teraz będzie coraz trudniej. Wykorzystaj umiejętności zdobyte we
wcześniejszych zadaniach. Pamiętaj, że jedną drogę możesz pokonać kilka razy. Możesz też wrócić do
poprzedniego miejsca. Możesz też zatrzymać się i odpocząć. Wszystko zależy od Ciebie. Gdy skończysz, otworzą się
przed tobą kolejne wrota. A zadanie brzmi:
Wróć do miejsca na B, oddaj co nie twoje i poszukaj nowej, wciągającej historii. Mając w pamięci wynik
poprzedniego zadania, daj się zaskoczyć. Powodzenia!
Chłopcy od razu idą do biblioteki. Opowiadają o wszystkim przyjemnej pani Malwinie. Zacharek bierze książkę pod
tytułem „Poszukiwacze złota”, a Rysiek chowa do plecaka „Balonem przez ocean”.
Żegnają się. Każdy rusza w swoją stronę. Zacharek jeszcze tego samego dnia, wieczorem zaczyna czytać swoją
książkę. Czyta pięć stron. Niestety nie idzie mu tak łatwo, jak to było w przypadku „Kupy śmiechu”. Zaczyna się
niecierpliwić. Zamyka książkę zawiedziony. Gasi światło, ale nie może zasnąć. Dzwoni do dziadka.
- „Dziadku, przepraszam, że tak późno dzwonię, ale mam problem. Musisz mi pomóc”
- „Rany koguta! Co się stało?” – dziadek bardzo się dziwi, gdy słyszy głos Zacharka o tak późnej porze.
- „Mam książkę, ale znowu się z nią męczę…”
- „Ach, rozumiem. Pracujesz nad mapą, tak?”
- „Tak, wciąż razem z Ryśkiem”
- „I na którym jesteście punkcie?”
- „Na czwartym. Do tej pory było fajnie i szło jak z płatka, ale teraz to ja nie wiem… Masakra jakaś…”
- „No tak. Punkt czwarty jest trudny. W ogóle od tego momentu będzie coraz trudniej. Ale z tego, co pamiętam, była
taka wskazówka, że możesz się cofnąć albo zrobić poprzednie punkty kilka razy, tak?”
- „No tak”
- „Niunio, musisz być wypoczęty. Jutro odłóż książkę, idź na spacer, pobiegaj albo spotkaj się z kolegami. To dobrze
ci zrobi”
- „Chyba masz rację dziadku, pa!”
Zacharek się rozłącza. Słowa dziadka sprawiają, że jest mu lżej. Zasypia spokojnie. Mija kilka dni. Zacharek zagaja do
Ryśka:
- „Jak tam Twoja książka? Przeczytałeś już?”
- „Coś ty... Fajna jest, ale idzie mi bardzo powoli. A Ty? Jesteś już po?”
- „Też nie. Mam tak samo jak ty. Ale chcę ją skończyć, tylko muszę trochę od niej odpocząć”
- „Zagramy w czytanie i zapisywanie kto ma więcej?”
- „No pewnie! To było fajne!” – Zacharek się uśmiecha. Chłopcy umawiają się, że sprawdzą liczbę przeczytanych
wyrazów za trzy dni. Po tym czasie chłopcy wymieniają się wynikami. Tym razem wygrywa Rysiek. Ale teraz staje się
coś jeszcze bardziej niespodziewanego. Chłopcy informują się, że przeczytali swoje książki. Krok po kroku. Po mału.
Z zaciekawieniem. Przeczytali. Obaj skaczą wysoko z radości. Zaczynają sobie opowiadać historie. Zacharek mówi
Ryśkowi, że jego „Poszukiwacze złota” faktycznie łączą się, i to bardzo, z tym zdaniem, które wcześniej złożył ze
znalezionych wyrazów.
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- „Rysiek, słuchaj, dzięki tej książce, byłem w takim miejscu, o którym wcześniej mi się nawet nie śniło. Poznałem
dwóch żeglarzy, oni byli trochę zwariowani. Zbudowali swoją łódź i płynęli dwa lata do bezludnej wyspy, żeby
znaleźć złoto, o którym głosiła legenda. I wiesz, co?”
- „Co?” – Rysiek zaciekawia się tą opowieścią
- „Znaleźli złoto, ale ich łódź pod jego ciężarem zatopiła się już kilka metrów od brzegu”.
- „O! I co?”
- „I nie mieli jak wrócić, więc musieli zacząć żyć na wyspie z tą fura złota. Tylko że problem był taki, że na tej wyspie
byli sami, tam nie było żadnej cywilizacji, więc to złoto było im na nic. Masakra, co?”
- „No trochę. Co byś zrobił na ich miejscu?” – Rysiek się zaciekawił
- „Nie wiem, chyba bym próbował skonstruować nową łódź. Pewnie nie poddałbym się”
- „Można konstruować i próbować do skutku, w sumie to, co innego robić na takiej wyspie. I co? Jak to się
skończyło?” – Rysiek nie może się już doczekać aż Zacharek zdradzi mu zakończenie.
- „A nie chcesz jej przeczytać po mnie? Jak ci powiem, to zepsuję ci całą zabawę?”
- „No masz rację. To nie mów”.
Chłopcy wymieniają się książkami. Nawet nie zauważają, jak mija miesiąc a oni mają już na koncie przeczytane po
dwie książki.
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Część 8 – Wiedza
- „Halo, Rysiek, idziesz na dwór?” – Zacharek dzwoni do Ryśka.
- „Mogę wyjść. A może zobaczymy jak skończy się mapa? Sprawdzimy, co dalej będzie się działo?”
- „Dobry pomysł! Zostały nam już chyba tylko wrota z cyfrą 5, tak?”
- „Chyba tak. To będę u ciebie za dwadzieścia minut” – Rysiek potwierdza przybycie.
Zgodnie z tradycją następuje zamiana. Teraz Zacharek odczytuje piąte zadanie.
Idź do biblioteki. Oddaj, co nie twoje, a weź coś, co przykuje twoją uwagę jako pierwsze. Ktoś podpowie dokąd się udać.
Na końcu czekają cię ostatnie wrota, a za nimi wielkie bogactwo - skarb, którego nigdzie nie da się kupić.
- „A nie! To jednak nie były ostatnie wrota”
- „Faktycznie. To kiedy idziemy do biblioteki?”
- „W piątek, po lekcjach?”
- „Umówione!”
Jest piątek. Lekcje się skończyły. Chłopcy wchodzą do biblioteki. Pani Malwina wygląda jakby czekała specjalnie na nich.
- „Dzień dobry, mamy wziąć książkę, która nas zainteresuje jako pierwsza, ale podobno ktoś nam pokaże, dokąd
powinniśmy iść” – Zacharek wszystko tłumaczy przyjemnej pani
- „Dzień dobry, tak, tak, ja wszystko wiem. Chodźcie za mną. Chłopcy idą już pewnymi krokiem, chwilę potem Pani
Malwina wskazuje im regał z książkami naukowymi
- „Ale to nie będzie dla nas za trudne?” – Rysiek się martwi
- „I za nudne?” - Zacharek się wykrzywia
- „Zaufajcie swojej mapie” – Pani Malwina się uśmiecha.
Obaj chłopcy przytakują. Chwilę się przypatrują książkom. W tym samym momencie wypowiadają tytuł jednej z nich:
„Niedowiary. Wielka księga Ziemi”
- „No dobrze, to kto bierze ją pierwszy?” – Zacharek nie wie, co robić
- „Chłopcy, mam kilka egzemplarzy tej pozycji, bez obaw, starczy dla każdego” – Pani Malwina wyciąga dwie książki o tym
tytule z regału obok.
- „Dziękujemy i do zobaczenia!”- chłopcy żegnają się i wybiegają za drzwi.
- „Niedowiary. Wielka księga Ziemi” – Rysiek ponownie czyta tytuł
- „No to sprawdźmy, czego dowiemy się o tym naszym świecie” – Zacharek odpowiada i ruszają do domu. Każdy do
swojego. Codziennie wieczorem czytają po kilka haseł. Czytają powoli. Krok po kroku. Czasem się zniechęcają. Innym
razem się ciekawią. Czasem jest trudno, a niekiedy łatwiej. Z każdym dniem idzie im coraz sprawniej. Raz im się chce, a
raz im się nie chce. Kończą.
Jest piątek. Po ostatniej lekcji biologii idą do domu Zacharka. Ryśkowi w drodze przypomina się encyklopedia.
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- „Wiedziałeś, ile mamy planet w Układzie Słonecznym?”
- „No właśnie nigdy nie mogłem zapamiętać, ale teraz już wbiło mi się w pamięć, że 8” – i Zacharek zaczyna recytować:
Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun.
- „A wiedziałeś wcześniej, skąd bierze się deszcz?” – Rysiek dalej sprawdza Zacharka
- „No pewnie” – zaświadcza pewnym głosem Zacharek.
- „Ciekawe, co by było, gdyby zamiast deszczu padał budyń truskawkowy…” – Rysiek się rozmarzył
- „Oj daj spokój, Rysiek, niby jak to by miało być… Z truskawkowej chmury?” – Zacharek zaczyna się śmiać. Ryśkowi też się
udziela. Znowu lecą łzy i trzęsą się brzuchy. Tak się śmieją, że ledwo idą. Wymyślają coraz to nowe nazwy dla chmur:
czekoladossusy, citrinussy albo cukierkoluksussy. W końcu są na miejscu. Biegną po mapę. Czytają na dwa głosy:
Cechuje cię wytwałość. Krok po kroku pokonujesz przeszkody, jeśli takie napotkasz. Niech przepełni Cię duma. Teraz już
wiesz, do jakiego skarbu poprowadziła cię ta mapa. Twoim skarbem jest to, że potrafisz zdobywać umiejętność czytania.
Pamiętaj też, że wiedza, którą bierzesz z książek rośnie i rośnie. To jest twój skarb i twoje bogactwo. Czytanie sprawia, że
Twoja głowa jest pełna pomysłów. Teraz możesz sobie wyobrażać, co tylko zechcesz.
- „No to teraz już możemy wymyślać truskawkowe deszcze” – Zacharek się uśmiecha
- „Zachar! Ja myślałem, że my na serio odnajdziemy skarb!”
- „Rysiek, co ty gadasz? Weź przeczytaj jeszcze raz to zakończenie. To przecież ma sens, dziadek miał rację z tym
bogactwem” – Zacharek się zamyślił.
Dzięki tej mapie ani Zacharkowi ani Ryśkowi włosy dębem już na głowie nie stają na myśl o czytaniu książki. To zadanie już
ich nie przeraża, bo obaj wiedzą, że czytania człowiek nie uczy się w godzinę, nawet nie w tydzień ani w miesiąc. Czytania
trzeba uczyć się małymi krokami, dzień po dniu. Z wytrwałością. Wtedy dojdzie się do celu. I to jest fajne!
- KONIEC -
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