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Antek i Kot Rozsądny
Bajka o bezpiecznej podróży do szkoły



Bajka o Antku i Kocie Rozsądnym to druga

publikacja Fundacji Zaginieni skierowana do dzieci.

Jest elementem akcji Bezpieczny Powrót Do Szkoły,

organizowanej przez fundację we wrześniu 2021. 

 Opowiadanie o przygodach głównego bohatera

zawiera praktyczne wskazówki odnośnie środków

bezpieczeństwa, które mogą stosować najmłodsi.

Wątki edukacyjne zostały wplecione w ciekawą

fabułę pełną ciepła i niebanalnego humoru.

 

E-book napisany przez Ninę Jaszewską,

a zilustrowany przez Paulinę Dybałę, przedstawi

Twojemu dziecku postać Kota Rozsądnego, 

który w Fundacji Zaginieni będzie odpowiadał 

za bezpieczeństwo najmłodszych.

 

To angażująca bajka dla wszystkich dzieci - zarówno

młodszych jak i starszych.
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Wielkie poszukiwania

   Zastanawialiście się kiedyś ile jest w stanie
pomieścić jeden, z pozoru niewielki, szkolny plecak? 

Czy da się do niego spakować coś oprócz książek 
i drugiego śniadania? 
A może zmieści się w nim coś tak ogromnego jak
miłość i bezpieczeństwo? 

Antek pewnego upalnego lata znalazł na te pytania
odpowiedź.
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- Mamo! Gdzie jest mój plecak?- krzyczał chłopiec

nerwowo rozglądając się po pokoju. 

Początek roku szkolnego zbliżał się wielkimi

krokami. Kwitnące dzwonki coraz głośniej

rozbrzmiewały, melodią przypominając dźwięk

nieco innego dzwonka - szkolnego, a wiatr kierował

gałęzie rozłożystych drzew w stronę drogi

prowadzącej do miejsca, w którym Antek już

niedługo miał rozpocząć naukę po wakacjach.

Wszyscy i wszystko zdawało się wyczekiwać tego

wyjątkowego dnia. Nic więc dziwnego, że chłopiec,

mimo, że dopiero kończył się sierpień, już teraz

postanowił przygotować swój plecak. Listę

niezbędnych przedmiotów, wraz ze swoim

młodszym bratem, Hektorem, sporządzili już dawno.

Hektor co prawda jedynie pomagał starszemu bratu,

bo do pierwszego dnia szkoły został mu jeszcze rok,

ale wspólne przygotowania sprawiały mu ogromną

przyjemność. 
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Na liście przedmiotów, które bezdyskusyjnie

musiały znaleźć się w plecaku, były:

 

 

 

 

 

 

Książki, błękitny piórnik, nowiusieńkie kredki w 24

kolorach,  ołówki, gumka do ścierania, pluszowy kot

 i pojemnik na drugie śniadanie.
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Mama Antka rozglądała się po całym domu, jednak

plecaka nigdzie nie było. Antek coraz bardziej 

się niepokoił.

- Hektor! - krzyknął w końcu zniecierpliwiony -

- Jesteś pewien, że nie widziałeś plecaka?

- Jestem. - odparł chłopiec udając zdumienie. 

Doskonale znał odpowiedź na pytanie brata. 

Przez kilka ostatnich dni martwił się, 

że oboje pominęli coś istotnego przy tworzeniu listy,

dlatego postanowił poszukać Kota Rozsądnego 

i skonsultować z nim zawartość plecaka Antka. 

Nie chciał jednak wyjawiać sekretu, póki Kot 

nie zdąży skompletować wszystkich

najpotrzebniejszych rzeczy.
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Jaskrawe stworzenie

          Zaczynało zmierzchać, a Antek wraz z mamą 

cały czas szukali plecaka. W końcu przyszedł

wieczór. 

- Przez to wszystko zapomniałam o kolacji! Chłopcy,

może sami byście coś przygotowali? Strasznie się

zmęczyłam. - powiedziała mama, kładąc się na

kanapie.

- Tak! - krzyknął Hektor uradowany. Bardzo lubił

wymyślać autorskie potrawy. Szczególną

przyjemność sprawiało mu mieszanie drewnianą

łyżką brązowego ryżu z mąką, która fantastycznie

wyglądała, wzbijając się w powietrze. Rodzina

jednak niespecjalnie przepadała za tym

przysmakiem, dlatego pozwalał sobie na te

fanaberię tylko wtedy, gdy nikogo nie było w kuchni. 
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-Co gotujemy? - zapytał Antek podstawiając bratu

stołek, żeby mógł dosięgnąć szafek.

-Nie wiem. Ser? - odparł Hektor wyraźnie 

 zainteresowany własną propozycją.

-Ser? Czy ja wiem… - Antek sceptycznie spojrzał na

brata.

-Chłopaki, nie próbujcie gotować sera. Po pierwsze -

to nie będzie smaczne, po drugie - nie dotykajcie

sami kuchenki. Zróbcie sałatkę. W lodówce są

pokrojone warzywa i łosoś. - powiedziała mama 

z nadzieją w głosie. 

Nagle w sąsiednim pokoju rozległ się niemożliwy

do zniesienia hałas. Po kilku sekundach do kuchni

wpadła dziwna, niewielka postać. Cała świeciła

jaskrawozielonym, odbitym światłem. Przez chwilę

turlała się po podłodze wydając z siebie przeraźliwy

skowyt. W końcu zatrzymała się w miejscu 

i na chwilę ucichła.
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- Łosoś… - odezwała się nagle rozmarzonym

głosem.

 

- Skądś znam ten głos. - stwierdziła mama

przypatrując się postaci uważnie.

 

- Kot… - powiedział Hektor nachylając się nad

stworzeniem.
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- Rozsądny! To Kot Rozsądny! - krzyknął Antek 

i rzucił się w stronę dawno nie widzianego

przyjaciela. - Długo Cię u nas nie było!

Po chwili wyjaśnił się powód nietypowego koloru

Kota. Cały obklejony był odblaskowymi naklejkami.

Pospiesznie zaczęli je z niego ściągać, zaczynając od

pyszczka. 

- Aua! - krzyknął Kot. W końcu jednak docenił

zaangażowanie braci i z wdzięcznością skinął głową. 

Niedługo później wszyscy siedzieli przy stole nad

miską sałaty z łososiem. Jedli w ciszy, co jakiś czas

na siebie spoglądając. Wyczuwalna była zawieszona

w powietrzu tajemnica. 

- Dlaczego się świeciłeś? - odezwał się w końcu

Antek.

- No jak to? Wiesz jak trudno mając takie puchate

futerko obklejać plecak naklejkami odblaskowymi? -

zapytał Kot zupełnie tak, jakby to, co wszyscy ujrzeli

chwilę temu było oczywiste.
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- Plecak?! - krzyknęli mama z Antkiem

równocześnie. - Gdzie?!

- Plecak?! - wtórował im niepewnie Hektor, żeby nie

wzbudzać podejrzeń. 

- Nie rozumiem! Hektor, przecież poprosiłeś mnie,

żebym pomógł skompletować najpotrzebniejsze

przedmioty do plecaka Antka. Chodźcie! - krzyknął

Kot, zeskakując z krzesła i prowadząc wszystkich

 do pokoju młodszego z braci. 

Między łóżkiem a ścianą okryty firanką leżał plecak.

Ten sam, który od kilku dni był intensywnie

poszukiwany w całym domu. 
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Plecak bez dna

 

- Hektor! - krzyknął Antek, patrząc na brata 

z niedowierzaniem.

- Chwila, chwila. Twój brat chciał jak najlepiej.

Powiedz mi, młody, czy gdyby nie to, że wpadł 

na taki pomysł, pomyślałbyś, żeby do plecaka

spakować gwizdek? A o tych nieszczęsnych

naklejkach odblaskowych byś pamiętał? - zapytał

Kot Rozsądny patrząc poważnie na chłopca.

- Chyba nie… - Antek spojrzał na zawartość swojego

plecaka. - A co tam spakowałeś i dlaczego to takie

ważne?

- Sekundkę. Zrobiłem dla ciebie ściągę 

z najważniejszymi informacjami. - odparł Kot

rozglądając się po pokoju. W końcu dostrzegł

złożoną kartkę papieru ukrytą pod łóżkiem.

Wyciągnął ją i wręczył chłopcu.
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- Gwizdek
Dzięki niemu zasygnalizujesz otoczeniu, że

potrzebujesz pomocy. Nie używaj go dla zabawy, a

wyłącznie 

w sytuacjach, gdy czujesz zagrożenie.

 
- Butelka na napój

Zawsze miej przy sobie wodę lub zdrowy napój bez

cukru. Sama butelka powinna być jak najlżejsza.

 
- Urządzenie z GPS (np. zegarek)

Urządzenie zaopatrzone w funkcję GPS pozwoli

Twoim bliskim sprawdzić, czy wszystko u Ciebie w

porządku, 

a w razie niebezpieczeństwa bardzo szybko Cię

znaleźć!

 

- Odblaski
Dzięki odblaskom jesteś widoczny!

 

- Kontakt do opiekunów
Pozwoli jak najszybciej się z nimi skontaktować.

Tobie, gdy zapomnisz numeru oraz innym, gdy

potrzebna będzie pomoc. 
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Kot Rozsądny w milczeniu przyglądał się Antkowi. 

W końcu wskoczył na parapet i już chciał czmychnąć 

za okno, jednak w ostatniej chwili poczuł, że do jego

oczu napływają kocie łzy wzruszenia.

- Wiesz, Antek, twój plecak jest największym

plecakiem, jaki w życiu widziałem. - powiedział

patrząc na braci.

- Może powinniśmy go wymienić? Nie powinien

obciążać mu pleców. - zmartwiła się mama.

- Nie chodzi o to, co widzimy. Zmieściło się w nim nie

tylko bezpieczeństwo, ale przede wszystkim troska i

miłość Hektora. To plecak bez dna. - dorzucił Kot i

zeskoczył z okna, po czym pobiegł w stronę polany. 

Młodszy z braci uśmiechnął się z dumą i przytulił

Antka.
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Już czas!

          W końcu nadszedł pierwszy dzień szkoły 

po wakacjach. Antek był lekko zdenerwowany. 

Od samego rana wszystko szło nie po jego myśli.

Zapodziała się gdzieś szczoteczka do zębów, stłukła

miseczka z owsianką, w dodatku nie dopisywała

pogoda. O pierwszą z niedogodności wszyscy 

od razu podejrzewali Hektora, jednak, choć trudno 

w to uwierzyć, nie on był jej sprawcą. Zresztą

kompletnie nie takie zachowania były mu w głowie. 
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Od momentu pobudki biegał po całym domu

podekscytowany, ponieważ poprzedniego dnia

dostał 

od mamy prawdziwą lornetkę, o której marzył już

bardzo długo. Mama, choć oczywiście chciała

sprawić synkowi prezent, miała w tym swój ukryty

cel. Ponieważ szkoła Antka oddalona była od domu

raptem o kilkaset metrów, a chłopiec uparł się, 

że wraz ze skończeniem 10 roku życia sam chce

pokonywać drogę do szkoły, uznała,

że młodszy z braci zainteresowany obserwacjami

przy okazji będzie mógł sprawdzić, czy starszy

bezpiecznie dotarł do celu.

Hektor ustawił się na swojej pozycji, w kuchennym

oknie, rozpościerającym widok na drogę do

miasteczka. 

Do wyjścia Antka pozostała jednak jeszcze godzina.

Nagle rozległ się donośny dźwięk dzwonka. Hektor

rzucił lornetkę na łóżko i pobiegł otworzyć drzwi,

 za którymi ujrzał babcię.
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- Co tu robisz?! - zapytał rzucając jej się w objęcia.

- Chciałam wam potowarzyszyć w tym pięknym

dniu. - odparła przytulając wnuka, jednocześnie

szukając wzrokiem reszty rodziny.

Antek wyszedł ze swojego pokoju wyraźnie

zdenerwowany. Babcia zauważyła to od razu.

- Chodźcie chłopcy. - powiedziała krótko, usiadła na

kanapie i objęła wnuki ramionami. - Opowiem wam

pewną historię.

- Trudno. - odparł trzeźwo Hektor, który bardzo

kochał babcię, ale przy opowieściach momentalnie

zasypiał.
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- Dziękuję, kochanie. - zaśmiała się babcia i wzięła

głęboki wdech, przymykając powieki, jakby chciała

przenieść się w czas i miejsce swojej historii. - 

- Gdy byłam w twoim wieku, Antku, szkoła

wyglądała zupełnie inaczej. Nie było łatwo, ale

pamiętam też wiele przepięknych momentów. Jeden

z nich dotyczył mojej ówczesnej przyjaciółki, Neli.

Byłyśmy wtedy nierozłączne. Wiele się od niej

nauczyłam, choć była raptem 2 lata starsza ode

mnie. Podobno do dzisiaj jest bardzo mądrą

kobietą… niestety nie mamy kontaktu, bo 

w dzieciństwie wyjechała z rodzicami do Francji. 

To moje marzenie, żeby ją odwiedzić. Zresztą

Francja to fantastyczny kraj. Jest prawie dwa razy

większa od Polski, a jej najdłuższą rzeką jest Loara,

ma aż tysiąc dwadzieścia kilometrów.

- Babciu, Nela. - powiedział Antek z rozbawieniem

zauważając, że Hektor już smacznie śpi. 
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- Tak, tak, faktycznie. Zeszłam z tematu. No więc

pamiętam, jak kiedyś w szkole nauczyciel

powiedział: unikajcie niebezpieczeństwa. Długo się

nad tym zastanawiałam. Co właściwie oznacza

niebezpieczeństwo? Kiedy jest, a kiedy go nie ma? 

A może jest wszędzie i wszystko może mnie

skrzywdzić? Nie mogłam znaleźć odpowiedzi, więc

któregoś dnia zapytałam Nelę. 

Doskonale pamiętam, co mi wtedy powiedziała.
„Wando, nie warto wszędzie wyszukiwać
niebezpieczeństwa. Nie warto bać się świata. 
Warto o siebie dbać i kochać samą siebie. Przyglądać się
temu, co jest dla ciebie dobre. Opiekować się samą sobą,
bo to ty jesteś najważniejszą osobą w swoim życiu.
Podążaj tylko za tymi, których znasz i którym ufasz. 
Dbaj o zdrowie, nie wstydź się prosić o pomoc 
i rozmowę, nawet na najtrudniejsze tematy. Bądź też
uważna.” 

Do dzisiaj mam w głowie jej słowa i do dzisiaj

uważam, że były słuszne. Strach nie zapewnia

bezpieczeństwa, tylko miłość i troska o samego

siebie. - babcia skończyła opowieść i uważnie

spojrzała na Antka. Po chwili zza kanapy wydobył

się cichy pomruk.
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- Pięknie powiedziane, pani Wando. Jakbym słyszał

siebie. Gdyby wybierała się pani kiedyś do Francji,

służę swoim towarzystwem. - powiedział Kot

Rozsądny ku zdumieniu reszty. 

Nawet Hektor wybudził się z drzemki.
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Droga

     Antek po rozmowie z babcią był już całkiem

spokojny. Chwycił plecak, pożegnał się z bratem

 i mamą, po czym wyszedł przed dom. Nie mógł się

doczekać, aż zobaczy swoich przyjaciół. Nie widział

ich od dwóch miesięcy! Zadowolony ruszył szybkim

krokiem w kierunku szkoły. Po chwili zauważył, 

że obok niego dziarsko maszeruje Kot Rozsądny

ubrany w szkolny mundurek.

- Przesadziłem? Chciałem wczuć się w klimat. Wiem,

że nie nosicie mundurków, ale tylko to mieli dzisiaj 

w wypożyczalni. Mam nietypowy rozmiar. - 

- powiedział Kot.

- Ładnie ci! - stwierdził Antek z podziwem.

- A dziękuję. Mam nadzieję, że mogę ci towarzyszyć?

- No dobrze. - odparł chłopiec. 
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- Nie martw się. Następnym razem pójdziesz sam,

ale dzisiaj chciałem opowiedzieć ci trochę o ruchu

drogowym. Powinieneś wiedzieć o kilku zasadach. -

- powiedział Kot stanowczo. 
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Obaj szli przez pewien czas polną dróżką. 

W końcu dotarli do przejścia dla pieszych.

-Pamiętaj, żeby przechodzić przez ulicę tylko tam,

gdzie są światła. Czerwone oznacza, żebyś stał, 

a żółte sygnalizuje oczekiwanie. Zielone światło

oznacza, że możesz iść, ale nie oznacza, że możesz

tracić czujność. Nawet jeśli się pali, kilkukrotnie się

rozejrzyj. O, teraz pali się zielone i nie ma

samochodów. Możemy iść! - powiedział Kot i razem

z Antkiem ruszyli przed siebie.

- A jeśli nie ma świateł? - zapytał Antek. 

- Gdyby na drodze do Twojej szkoły przejście było

pozbawione świateł, zasady bezpieczeństwa byłyby

podobne. Pamiętaj jednak, żeby przechodzić przez

ulicę wyłącznie tam, gdzie znajdują się pasy.

Rozejrzyj się kilkukrotnie, upewnij, że droga jest

pusta, a jeśli są na niej samochody, zaczekaj, 

aż się zatrzymają. - odpowiedział Kot.
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Szli po chodniku, niedaleko ulicy. 

- Bardzo ważne, żeby nie iść poboczem. Utrzymuj

odległość od ulicy, gdy tylko przejdziesz na drugą

stronę. Ała! - krzyknął nagle Rozsądny i zaczął

nerwowo podskakiwać w miejscu. Podniósł łapę 

i przyjrzał jej się uważnie. - Mrówki są niesamowite,

ale lubią zaznaczać swój teren. Boli!

Hektor obserwując tę sytuację przez lornetkę śmiał

się do rozpuku. Nie mógł się nadziwić, jakim cudem

Rozsądny zapomniał o największym mrowisku w

okolicy. 

Po chwili Antek wraz z Kotem stali u bramy szkoły.

- Wygląda na to, że jesteś gotowy. Baw się dobrze! - 

 - powiedziało zwierzę patrząc ze wzruszeniem na

chłopca.

Antek postawił krok w stronę budynku, gdy nagle

dyktowany uczuciem tęsknoty w oka mgnieniu

chwycił Kota i mocno go przytulił.

-Cieszę się, że jesteś. - powiedział po chwili.

-No już, już młody. Jestem i będę. - powiedział

Rozsądny. - Bądź bezpieczny. Do zobaczenia!


