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 W pewien ciepły, pogodny dzień na boisku szkolnym po zakończonych lekcjach 
spotkała się grupa przyjaciół. Krzysiek jak zwykle wyciągnął z plecaka piłkę, mówiąc, 
że trzeba jak najszybciej podzielić się na drużyny i rozpocząć grę w dwa ognie, zanim 
trzeba będzie iść do domów na obiad. Nie spotkał się jednak z entuzjazmem ze strony 
pozostałych dzieci. Kasia i Nina siedziały z opuszczonymi głowami, pogrążone 
w rozmowie, a pozostałe dzieci przysłuchiwały się im. 
- Co się dzieje? – zainteresował się Krzysiek. – Co wy jesteście takie przybite? Stało się 
coś? 
- Tak! – podniesionym głosem 
odpowiedziała Nina. – Moja siostra 
skończyła tydzień temu osiemnaście lat 
i stale mi powtarza, że już może robić 
i mówić wszystko, a ja nie. Dziś się 
pokłóciłyśmy o to, kto ma iść do sklepu. 
Powiedziała mi, że mam robić, co mi 
każe, bo jestem dzieckiem i nie mam 
prawa nic powiedzieć, tylko mam słuchać 
dorosłych, bo dzieci i ryby głosu nie 
mają! Mam tego dość! Czy my naprawdę 
do ukończenia osiemnastu lat nie mamy 
do niczego prawa? 
 Po tej wypowiedzi wśród wszystkich dzieci zapadła cisza. Nikt nie kwapił się do 
odpowiedzi. Po kilku chwilach milczenia niezbyt pewnym głosem odezwał się Kuba. 
- Pamiętacie? Kiedyś na lekcji była u nas pani pedagog i wspominała coś o prawach 
dziecka… To było wtedy, jak nas brali na szczepionki… Ja się boję igieł, więc nie bardzo 
słuchałem… Może wy pamiętacie? 
- Faktycznie! – wykrzyknęła Nina. – Było coś takiego. Tylko też nie słuchałam uważnie, 
bo Kasia mi wtedy opowiadała o swoim psie… Eh… Mało co pamiętam… 
- To może chodźmy do pani pedagog i z nią porozmawiajmy? Bo ja tego też zupełnie 
nie pamiętam – odezwał się Kuba. 
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- Teraz nie ma jej w szkole. Dziś już jest za późno. Czemu nikt z nas wtedy nie słuchał? 
Przecież jeśli mamy swoje prawa, to głupio jest ich nie znać. Może zapytamy kogoś 
innego? Tylko kogo… – zastanawiał się Sebastian. 
 Znów wśród przyjaciół zapadła cisza. Wszyscy spuścili głowy i wydawali się być 
pochłonięci myślami. Tylko Krzysiek nagle się ożywił i zaczął intensywnie czegoś 
szukać w swoim wielkim plecaku. Po chwili uradowany oznajmił: 

- Ha! Mam to! Wiedziałem, że gdzieś to 
powinno być! – i zaczął wymachiwać 
wszystkim przed oczami mocno 
przybrudzoną i pogiętą kartką papieru. 
- A co to jest? Wygląda jak ulotka, w którą 
ktoś zawinął śniadanie i rzucił na ziemię, 
psu na pożarcie – powiedziała Nina, 
patrząc na kawałek papieru 
z obrzydzeniem.  
- Nie przesadzaj. Może faktycznie jest nieco 
przybrudzona, bo nosiłem ją długo 
w plecaku, ale to kartka od pani pedagog, 

z prawami dziecka. Ja wtedy musiałem wyjść z lekcji jako pierwszy na tę szczepionkę, 
więc mi ją dała, a potem o niej zapomniałem… 
- Pokaż to! – rozległy się przejęte głosy. Wszyscy chcieli jak najszybciej zobaczyć 
kartkę. Niestety była ona naprawdę mocno zniszczona i nie wszystko dało się 
odczytać.  
- Tu na górze jest napis „konwencja o prawach dz…”, to pewnie powinno być: 
konwencja o prawach dziecka – powiedziała Kasia. 
- Niżej są różne punkty… Hmm… Kilka jest nieczytelnych, ale można przeczytać 
„prawo do życia i rozwoju”, „prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania 
w sprawach dziecka dotyczących”… O! I tu niżej: „prawo do tożsamości”. Widzicie? – 
spytał Kuba. 
- Widzimy… Szkoda, że nie wszystko widać… – powiedziała zmartwionym głosem 
Kasia. – Ale już wiemy, że tych naszych praw jest bardzo dużo… Patrzcie jak dużo jest 
zdań na tej kartce. A tu jest: „prawo do wolności od przemocy fizycznej lub 
psychicznej”! 
- Czy to prawo oznacza, że nikt nas nie może zaczepiać, wyzywać i popychać? – 
zapytał Krzysiek. 
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- No chyba tak. A myślisz teraz o tych chłopcach z szóstej klasy, którzy się na ciebie 
uwzięli? Bo jak tak, to już dawno mówiłam ci, żebyś to zgłosił nauczycielce, ale ty 
mnie jak zwykle nie słuchasz… – zaczęła Nina. 
- Bo nie chciałem wyjść na skarżypytę. Ale co innego jak wiem, że mam prawo być 
wolny od przemocy. To brzmi poważnie. Będę dochodził swoich praw. 
- Dla mnie najważniejsze jest, że na tej kartce jest wyraźnie napisane, że mamy prawo 
do wyrażania własnych poglądów. Muszę to powiedzieć siostrze! – powiedziała Nina. 
Pozostali ciągle wpatrywali się w kartkę, próbując coś z niej odczytać. 
- Widzicie? Te prawa są podzielone na grupy: „Prawa i wolności osobiste”, „Prawa 
socjalne”, „Prawa kulturalne” i „Prawa polityczne”. Nie odczytamy jednak teraz tego 
dokładnie… – stwierdził Sebastian. – Może spotkamy się tu jutro, a każdy w domu 
poszuka czegoś na temat praw i będziemy mogli porozmawiać spokojnie i się 
wszystkiego dowiedzieć? – zaproponował. 
- Dobry pomysł – podchwycili pozostali. 
- Jutro jest sobota. Będziemy mieć dużo czasu. A jak czegoś nie będziemy wiedzieli, to 
w poniedziałek pójdziemy do pani pedagog i dopytamy. Ja postaram się wyszukać 
w Internecie prawa dziecka i wydrukować. Tata mi pewnie pomoże – mówił 
Sebastian, a pozostali kiwali głowami. Nagle Kuba spojrzał na zegarek i zerwał się na 
równe nogi. 
- Wiecie, która godzina? – zawołał. – Muszę wracać do domu! Nawet nie wiedziałem, 
że zrobiło się tak późno, tak mnie te prawa wciągnęły.  
- Nic dziwnego, że się zasiedzieliśmy. Nasze prawa to ważna rzecz. Ale teraz faktycznie 
trzeba się zbierać – powiedziała pospiesznie Nina. – Jutro koniecznie musimy do tego 
wrócić.  
 Wszyscy przyznali jej rację, po czym się pożegnali i czym prędzej udali się 
w stronę domu. Każdy z nich intensywnie o czymś myślał... 
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