
1 
Ida, Ignacy i INFLACJA  Wydawnictwo Diagram 

 



– Widziałaś tę nową hulajnogę Jasia? – zapytał siostrę z iskierką 
podekscytowania w głosie Ignacy.
– Jasne, że widziałam. Marzę o takiej! Szkoda, bo wygląda na 
bardzo drogą – zasmuciła się Ida.
– Wiesz co? Nasze hulajnogi już są całe poobdzierane. Może – Wiesz co? Nasze hulajnogi już są całe poobdzierane. Może 
sprawdzimy, czy mamy w skarbonkach na dwie nowe? – Idzie 
zaświeciły się oczy. Zapomniała, że mają przecież trochę 
oszczędności w świnkach. 
Dzieci chwyciły ochoczo za figurki, podważyły gumowe 
zatyczki i mocno potrząsały, by na pewno wszystko wypadło. 

Na ziemi leżało kilka banknotów i dużo monet. Układały je na 
kupki, skrupulatnie sortując, ale po chwili zorientowały się, 
że nie wiedzą, ile mają i ile potrzebują. Zgarnęły wszystko do 
małego woreczka i pobiegły do rodziców.



Rodzice siedzieli na kanapie zapatrzeni w wieczorne 
wydanie wiadomości.
– Inflacja znowu skacze – mruczał pod nosem tata, chwytając 
się za głowę.
– Mamooo… zobaczysz, czy uzbieraliśmy na dwie hulajnogi 
MasterScoot? Ja chciałbym tę srebrną, a Ida fioletową – 
rozmarzył się Ignaś.
Tata zmarszczył czoło i wydawał się niezainteresowany Tata zmarszczył czoło i wydawał się niezainteresowany 
liczeniem. Mama natomiast po chwili przebierania 
w monetach powiedziała:
– Macie dużo oszczędności, ale na te hulajnogi jest 
potrzebna pokaźna suma. Niestety sporo wam jeszcze 
brakuje. Te pieniądze wystarczą tylko na jedno kółko. 
Pomyślimy o hulajnogach przy następnej okazji.
Ida i Ignacy spojrzeli na siebie rozczarowani. Po co mieliby Ida i Ignacy spojrzeli na siebie rozczarowani. Po co mieliby 
kupować jedno kółko? Nic z tego nie rozumieli.



Następnego dnia u cioci Ireny dzieci bawiły się na 
dywanie. Budowały budę dla psa Kerego, ale nie 
wiedziały czy mają wystarczająco dużo klocków. Pewnie 
tego też im zabraknie… jak pieniędzy w skarbonkach.
Rozmyślały o tym, skąd wziąć brakującą sumę na Rozmyślały o tym, skąd wziąć brakującą sumę na 
pozostałe trzy kółka, kierownice i ramy. Chciały zapytać 
ciocię o pożyczkę, ale dorośli byli zajęci swoimi dorosłymi 
rozmowami.

– Ignacy, a może ciocia nam dodrukuje więcej pieniędzy 
i będzie po problemie? Ona ma tyle tych różnych maszyn 
w domu. 
– To chyba tak nie działa. Ciocia ma drukarkę, ale widziałem – To chyba tak nie działa. Ciocia ma drukarkę, ale widziałem 
tylko jak drukuje małe figurki różnych ras psów i kiedyś 
wydrukowała dla nas te złote medale – odpowiedział 
chłopiec znudzony nierealnymi pomysłami siostry.



– Jeżeli może drukować medale, to czemu nie monety, 
głuptasie? Zobaczysz, na pewno coś znajdziemy w jej 
gabinecie. – Ida nawet nie skończyła mówić, a już ruszyła 
w stronę uchylonych drzwi.

-Ale ciocia nie poz… – urwał w połowie słowa 
chłopiec. Był niezadowolony, ale poszedł za 
siostrą. Przecież jak ona wydrukuje sobie 
monety, to nie będzie biegł pieszo za jej 
fioletową hulajnogą.
Drzemiący dotychczas Kery poczłapał za Drzemiący dotychczas Kery poczłapał za 
dziećmi. Nie potrzebował pieniędzy, ale 
usłyszał coś o innych psach i poczuł się 
zazdrosny.





Kolejne rozczarowanie. Wiecznie optymistyczna Ida zasmuciła 
się i pożegnała w duchu z marzeniami o hulajnodze. Ignacy 
próbował ją pocieszyć i roześmiany powiedział:
– Mam pomysł. Może i my poczekamy sobie na nasze hulajnogi, 
ale teraz przerobimy budę na hulajnogę dla Kerego. Co ty na 
to?
To był bardzo dziwny pomysł, więc Ida przytaknęła bez To był bardzo dziwny pomysł, więc Ida przytaknęła bez 
zastanowienia.
– Kery! Chodź, piesku. Przymierz, czy ci pasuje łapa – zawołała 
uradowana. 
Kery wybiegł, ale nie po to, by przymierzyć hulajnogę. Wypruł 
z gabinetu z wielkim hukiem. Trzymał w pysku dmuchawę. z gabinetu z wielkim hukiem. Trzymał w pysku dmuchawę. 
Banknoty fruwały w powietrzu. Pies uciekał z domu przez 
uchylone drzwi, zostawiając za sobą chmurę pieniędzy. 

Nikt nawet nie zdążył zareagować, wszyscy 
stali w bezruchu. Tylko ciocia Irena załamała 
ręce i skwitowała:
– No pięknie… Kery teraz rozhula inflację. 
Tego nam tylko brakowało!



– Spełniły się nasze marzenia, Ignaś. Chcieliśmy wydrukować 
sobie monety, a tu od razu banknoty spadły nam z… z pyska 
w zasadzie – zaśmiała się Ida. 
Dzieci podobnie jak sąsiedzi zbierały banknot za banknotem. 
To przecież pomoże, oczyszczą ulice i nazbierają sobie 
brakującą kwotę.
– Już widzę, jak będę śmigał na moje srebrnej hulajnodze. – Już widzę, jak będę śmigał na moje srebrnej hulajnodze. 
Mając tyle banknotów, to nawet nowy kask i ochraniacze sobie 
kupię – cieszył się Ignacy.
Jednak coś dzieciom nie dawało spokoju. Słyszały jednym 
uchem, jak ciocia mówi zmartwiona o GOSPODARCE i 
INFLACJI. Domyślały się, że to jakieś jej koleżanki, które nie lubią 
fruwających pieniędzy. A może nie koleżanki? Nie wiedziały, 
ale szkoda im było czasu, żeby zapytać.ale szkoda im było czasu, żeby zapytać.



Ignacy i Ida popatrzyli na siebie. Nie musieli nic mówić, oboje 
myśleli zgodnie: PO CO NAM TO JEDNO KÓŁKO?!
– Nawet pieniądze z całej ulicy nie wystarczyłyby wam na 
hulajnogi. Ich cena wciąż rośnie – dokończył myśl sprzedawca, 
ale dzieci już ruszyły w kierunku drzwi.
Nic nie rozumieli. Wyszli ze spuszczonymi głowami, z workiem Nic nie rozumieli. Wyszli ze spuszczonymi głowami, z workiem 
pieniędzy i mnóstwem pytań do cioci. Na dworze spotkali 
Kerego, który nie miał już siły dłużej uciekać z maszynką. 

Następnego dnia uradowane rodzeństwo weszło do sklepu ze 
sprzętem rowerowym, hulajnogami i różnymi akcesoriami 
sportowymi. Oboje byli bardzo dumni, że sami pozbierali sobie 
z ulicy pieniądze i spakowali do worka.
– Poprosimy dwie hulajnogi MasterScoot: jedną srebrną dla – Poprosimy dwie hulajnogi MasterScoot: jedną srebrną dla 
Ignasia i jedną fioletową dla mnie. I do tego poprosimy dwa 
nowe, lśniące kaski i ochraniacze i…. i może jeszcze coś 
wybierzemy, jak zostanie. Proszę, tu nasz worek pieniędzy – 
wyrecytowała jednym tchem zadowolona dziewczynka.
– Bardzo mi przykro. Nie wiecie co się stało? Wczoraj – Bardzo mi przykro. Nie wiecie co się stało? Wczoraj 
moglibyście to wszystko kupić i jeszcze wydałbym resztę. Ale 
dzisiaj… – zawiesił na chwilę głos sprzedawca. – Dzisiaj to za ten 
wór banknotów możecie kupić tylko jedno kółko i to bez 
śrubek. 



Spacer do cioci był inny niż zwykle. Jej osiedle przypominało 
śmietnisko banknotów. Ludzie zamiatali pieniądze na kupki, 
byli zdenerwowani i już nikt nawet nie pakował ich do worków. 
Koło przepełnionych śmietników kawki wymościły sobie 
banknotowe gniazdo. Na placu obok dzieci ułożyły sobie bazę 
ze stuzłotówek. Każdy już wiedział, że te pieniądze są nic nie 
warte.
– Och, Kery, jesteś w końcu! Dziękuję, że go odnaleźliście. – Och, Kery, jesteś w końcu! Dziękuję, że go odnaleźliście. 
To straszne, co się wydarzyło. Mój wynalazek nigdy nie 
powinien trafić w ręce, znaczy łapy… czy też pysk psa. 
Powinnam zamknąć tę dmuchawę na klucz. Co ja sobie 
myślałam? – zadręczała się ciocia. – Dobrze, że udało się 
zatrzymać tę galopującą inflację.
– Ciociu, my nic z tego nie rozumiemy. Mieliśmy mały worek – Ciociu, my nic z tego nie rozumiemy. Mieliśmy mały worek 
oszczędności, za który mogliśmy kupić jedno kółko hulajnogi. 
Teraz mamy duży wór pieniędzy, który znowu wystarczy tylko 
na jedno kółko. Co to jest ta inflacja? – poprosił o wyjaśnienie 
zatroskany Ignacy.



– Mi wcale nie jest do śmiechu – urwała chichoty ciocia. – 
Porywając maszynkę i rozrzucając pieniądze po całym 
osiedlu, Kery sprawił, że każdy mógł sobie podnieść je z ulicy. 
Zamiast pracować, czyli na przykład wydoić krowę i sprzedać 
mleko, rolnik mógł dostać je za darmo. Zamiast obciąć włosy 
i zarobić, fryzjerka mogła podnieść je z chodnika. 
Ludzie zaczęli mieć dużo pieniędzy, ale rzeczy i usług wcale Ludzie zaczęli mieć dużo pieniędzy, ale rzeczy i usług wcale 
nie było więcej. Pieniądze straciły swoją wartość, bo nie 
miały pokrycia. To znaczy, że nie wynikały z czyjeś pracy. 
Każdy nagle miał dużo banknotów, a produktów w sklepach 
nie było więcej, więc ceny bardzo szybko poszybowały 
w górę. Dlatego nie mogliście kupić hulajnóg.

Dzieci usiadły przy stole razem z dorosłymi. To były 
dorosłe tematy, ale one czuły, że muszą się 
dowiedzieć, o co chodzi z tym jednym kółkiem, z tą 
inflacją i gospodarką.
Tata trochę wstydził się przyznać, ale też chętnie Tata trochę wstydził się przyznać, ale też chętnie 
słuchał wyjaśnień Ireny. Niby wiedział, co to jest 
inflacja, ale w głowie notował słowa cioci. Głos 
nadchodzącego z kuchni wujka bardzo ucieszył 
dzieci:
– Częstujcie się, to moje popisowe marchewkowe – Częstujcie się, to moje popisowe marchewkowe 
babeczki. Nie mamy już serwetek, ale tu są banknoty – 
zaśmiał się pod wąsem.



– Masz rację, ale nie tylko za mleko. Za obcięcie włosów, za 
wybudowanie domu, za leczenie ludzi, za poskładanie 
hulajnogi, za sprzedawanie ubrań, za opiekę nad dziećmi 
w przedszkolu... Za różne rzeczy, które przyczyniają się do 
rozwoju gospodarki. Ty dajesz ludziom swój produkt (czyli 
rzecz) lub usługę (czyli robisz dla nich coś, co potrafisz), a oni 
dają ci w zamian pieniądze. Takie banknoty mają wartość.
Przykłady trochę rozjaśniły wszystkim w głowach. To dużo Przykłady trochę rozjaśniły wszystkim w głowach. To dużo 
informacji na raz. Dzieci wiedziały na pewno, że nie miały 
hulajnóg, a jedynie worek pieniędzy, za który można kupić 
jedno małe kółko. Wróciły myślami do momentu otwierania 
skarbonek i się zadumały.
Zrozumiały z tej inflacji tyle, że pieniądze z powietrza nie Zrozumiały z tej inflacji tyle, że pieniądze z powietrza nie 
przynoszą nic dobrego, a maszynka do robienia pieniędzy nigdy 
nie powinna być w nieodpowiedzialnych rękach. Tylko jak to 
teraz odkręcić?

– Bardzo to skomplikowane... Czy to oznacza, że jak dostanę 
pieniądze za darmo, to nic za nie nie kupię? Jak te ze świnki? – 
zaniepokoiła się Ida. 
– Nie do końca. Wy jesteście dziećmi i nie pracujecie. Jeżeli 
dostaniesz jeden banknot w prezencie urodzinowym, to kupisz 
sobie coś, to normalne. Ale Kery niestety rozdał bardzo dużo 
banknotów ludziom pracującym z całego osiedla. 
– Czyli pieniądze mają wartość, gdy ktoś je dostał za mleko swojej – Czyli pieniądze mają wartość, gdy ktoś je dostał za mleko swojej 
krowy? – dopytał Ignacy, zastanawiając się, gdzie w swoim pokoju 
zmieści krowę.


