
Chciałbym opisać książkę z serii “To, o czym dorośli Ci
nie mówią (Bo często sami nie wiedzą)”, autorstwa
Bogusława Janiszewskiego. Ta zabawna kolekcja, której
kolejne tomy ciągle się ukazują, ma za zadanie przybliżać
dzieciom z pozoru trudne zagadnienia, takie jak podstawy
polityki, działanie ludzkiego umysłu, budowa kosmosu,
kwestie związane z rozwojem nowych technologii czy
ochroną klimatu. Wydawcą książek jest poznańskie
wydawnictwo Publicat. Mój ulubiony tom nosi tytuł
“Ekonomia”. Dostałem tę książkę na moje dziewiąte
urodziny, mam więc ją już od czterech lat, ale zawsze
chętnie do niej wracam. Mimo poważnej tematyki jest ona
lekko napisana i świetnie zilustrowana przez rysownika
Maxa Skorwidera.

W siedmiu przystępnych działach “Ekonomii”
możemy przeczytać o pieniądzach, podatkach, budżetach domowym i państwowym,
gospodarce, bankowości oraz zasadach zakładania własnej firmy. Pamiętam, że przy
pierwszej lekturze bardzo zaskoczyła mnie informacja o przyczynach wynalezienia
pieniędzy. Dawniej, gdy ich nie było, ludzie wymieniali się różnymi towarami, jednak przy
zwiększającej się specjalizacji usług i produkcji, handel wymienny stał się niewygodny.
Wymyślono pieniądz naturalny, potem monety, a na końcu banknoty. Książka wyjaśniła mi,
dlaczego monety są okrągłe, a także dlaczego nie drukuje się banknotów o bardzo wysokich
nominałach. Dowiedziałem się, co to jest płynność finansowa, transakcja i obrót
bezgotówkowy. Dalsze części były jeszcze ciekawsze. Dzięki humorystycznym rysunkom i
nawiązaniom do przykładów z historii, łatwo zrozumiałem, po co są podatki, co powoduje
inflację, jak działa czarny rynek i co to jest szara strefa. W części budżetowej opisano
terminy, z którymi spotkałem się już w wypowiedziach polityków - dziura budżetowa, dług
publiczny, wysokość PKB. Lepiej rozumiem, skąd biorą się kryzysy i dlaczego często mają
charakter globalny. Ostatnia część książki okazała się bardzo przydatna, gdy zakładałem
swoje pierwsze konto bankowe, funkcjonujące jeszcze jako subkonto przy rachunku
rodziców. Wiedziałem, o czym mówi do nas pani w okienku: co to są odsetki, stopy
procentowe, a także jakie korzyści przynosi oszczędzanie. Lektura “Ekonomii” nauczyła
mnie ostrożności i rozwagi w podejściu do własnych finansów.

Myślę, że książka “Ekonomia”, mimo że jest adresowana głównie do dzieci, może
stanowić także świetną propozycję dla dorosłych, a na pewno dla mojej Mamy i Taty, którzy
dorastali jeszcze w czasach centralnie sterowanej gospodarki socjalistycznej. Wiedza
ekonomiczna jest pasjonująca, ale ma także bardzo realny wpływ na nasze życie. Polecam
wszystkim namysł nad funkcjonowaniem gospodarki, a także nad jej potencjalną
przyszłością. W kolejnych tomach serii, na przykład o polityce czy o klimacie można znaleźć
odpowiedź na pytanie, czy nasza konsumpcja może rozwijać się w sposób nieograniczony.
Nabrałem ochoty do dalszego zgłębiania podobnych problemów, więc mam nadzieję
przeczytać wszystkie książki, jakie ukażą się w tej popularnonaukowej serii.

Wojciech Klag 7b


